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এক 

প্রথমেই আমরা পাঠককে নিয়ে যাব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম 
প্রান্তে, মিন্থুরি নদী ও তার শাখা-প্রশাখার জলে ধোয়! সেই বন্য 

দেশে, আধুনিক সভ্যতা! যেখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 
রেড ইগ্ডিয়ানদের যে-সব জাতি এ দেশে বাস করে তাদের মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য হল পনি, সিয়াউ, পেইগান, দেলওয়ারার, ক্রোঃ ব্ল্যাকফুট, 
প্রভৃতি । সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যতই সভ্য মানুষ বন-জঙ্গল 

কেটে বসতি স্থাপন করছে, এই রেড-ইগ্ডয়ানরা ততই একটু একটু 
করে রকি পর্তমালার দিকে পেছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে । 

মানুষ ছাড়াও এ অঞ্চলে বাস করে বুনো ঘোড়া, গর্দভ, হরিণ, 
মোষ আর ব্যাজার। মুক্ত প্রাণের আবহাওয়ায় প্রকৃতির কোলে 
গড়ে ওঠার ফলে এ দেশের পশুপাখি, মানুষ সবাই সর্ধান্তঃকরণে 
স্বাধীন, উদ্দাম, প্রাণচঞ্চল। 

মিশ্তুরির শাখাপ্রশাখা-ধৌত এ দেশের এক বিশেষ অঞ্চলে 
প্রকৃতি যেন তার সমস্ত এই্বর্ধসস্তার ঢেলে দিয়েছে। বহুদূর বিস্তৃত 
প্রীস্তরের পর প্রান্তর, কোথাও বা বনের পর বন। সেই ঘন 
সবুজের বুকে এক অপুৰ সরোবর যেন মুক্তোর মত ঝলমল করছে । 
এ জায়গার নাম মাস্তাং উপত্যকা । এই স্থন্দর উপত্যকায় আজ 
পর্যন্ত সাদা মানুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এখানে আজও নেকড়ে 
বাঘ এবং ভালুকের আধিপত্য বজায় রয়েছে । 



যখনকার কথা লিখছি, তার কিছুদিন পূর্বে কয়েক ঘর 
বিশ্রামপ্রার্থীর দল এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সভ্য জগতের 
হট্টগোল থেকে অব্যাহতির আশায় তার! এখানে এসে বসবাস 
শুরু করে। বন্য জন্ত ও বন্য মানুষের অস্তিত্বের কথ! তাদের অজানা 

ছিল না, এবং তারা নে জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল । 
প্রথম যখন তারা বমতি স্থাপনের জন্য এ দেশে আসে; এ 

উপত্যকা তখন ছিল একদল নাস্তাং হরিণের চারণ-ভূমি | অশ্বারোহী 
শ্বেতার্জ মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বন্য হরিণগুলি আর্ত 

চিৎকার তুলে, কেশর ছুলিয়ে, হাওয়ার বেগে কোথায় মিলিয়ে গেল। 

এই ঘটনা! থেকেই এ উপত্যকার নাম হয়েছে মাত্তাং উপত্যকা | 

চারিদিকে দষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আর বিশ্রু।মপ্রার্থীদের তাদের 

'আশ্রয়-স্থীন খুঁজে নিতে সময় লাগল না । সঙ্গে সঙ্গেই বসতি 

নির্মাণের কাজ শুরু হল। একে-একে গাছপালা কাটা পড়তে 

লাগল, এখানে ওখানে মাথ। তুলতে লাগল ছোটখাট শিবির। সেই 
নির্জীনত।কে সচকিত করে শিকারীদের বন্দুক থেকে থেকে জানিয়ে 
দিল, শিবিরে ভোজ্যের ব্যবস্থাটা নিতান্ত হতাশাজনক হবে না। 

কিছুদিনের মধ্যেই মাস্তাং উপত্যকা এক বধিষুণ উপনিবেশে 
পরিণত হল । 

সংবাদ পেতে অবশ্য রেড ইগ্ডিয়ানদের দেরি হল না। বন্য পশুর 
চর্মের বিনিময়ে তারা শ্বেতাদের ছুরি, কীচি, মালা, পেতল, টিন 

গ্রহণ করত; কিন্তু তবুও তার! অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করত এই 
ফ্যাকাশে-মুখে।'দের, করণ এরা এসে উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে 

তাদের শিকারের পরিধি এখন অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। শ্বেতাঙ্গর 

যর্দি সংখ্যায় এবং ক্ষমতার তাদের সমকক্ষ না হত তো কোন্ কালেই 
তার। এদের হাতে প্র।ণ বিসঞ্জন দিতে বাধা হত ! 

এই খ্বেতাঙ্গদের সমাজপতি ছিলেন মেজর হোপ । মেজর হোপ 
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ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিকারী, অব্যর্থ ছিল তার লক্ষ্য । এই নতুন 
উপনিবেশে তার প্রথম কাজ হয়েছিল একটা! ছোটখাট ছুর্গ তৈরি 

'করা, যাতে রেড ইত্ডিয়ানদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে 

পড়তে না হয়। শ্নেতাঙ্ত সমাজের ত্রাণকর্তা হিসেবে মেজর হোপ 

এই ছুর্গেই বসবাস করতেন । 

এইবার আমাদের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় 

করিয়ে দিই । প্রথমেই বলব ক্রুসোর কথা, কেননা এই ছুর্গই হল 

ক্রুসোর জন্বস্থান। তার শৈশবের কয়েকটা! দিন সে এখানেই নেচে- 

কুদে, হেসে খেলে কাটিয়েছে। ক্রুনোর পিত। মাতা উভয়েই ছিল 
বনেদি নিউফাউগুল্যা্ড বংশের কুকুর। তার বাপের নামও ছিল 
ক্রুসো, আর মায়ের নাম ফ্যান । 

ক্রসোর জন্মের সময় তার সঙ্গে তার এক ভাই আর ছুটি বোনও 
জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্ত তাদের তিনজনের একসঙ্গে অপঘাতে মৃত্যু 

ঘটে । মায়ের অনুমতি ন। নিয়ে একদিন তার! চারজন নদীর ধারে 

বেড়।তে গিয়েছিল, হঠাৎ সবাই একসঙ্গে জলে পড়ে যায়। ওদের 

বয়স তখন মাত্র এক মাস । ফ্যান দেখতে পেয়ে স্ঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে 

পড়ে প্রথমে ক্রুসোকে উদ্ধার করে । পরে অন্ত বাচ্চাগুলোকেও সে 

ডাঙায় তুলেছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তারা সবাই শেষ হয়ে গেছে । 

এর কিছুদিন পরে ক্রুসো আবার এক তুর্ঘটন! থেকে নিতাস্ত ভাগ্য- 
ক্রমে রক্ষা পায়। এক স্থুন্দর অপরাহের কথা বলছি। একদল 

সিয়উ ইন্ডিয়ান মান্তাং উপত্যকায় কি কাজে এসে হুর্গের কাছেই 
তাবু খাটিয়েছিল। মেজর হোপের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে রেড- 

ইগ্ডিয়ানরা খাবারের আয়োজন করছে ! এক তরুণ শিকারী নীরবে 
দাড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাদের । তাবুর সামনে আগুন জ্বালা হয়েছে, 

একটি রেড ইগ্ডিযান স্ত্রীলোক কেটলি করে কি-একটা তাতে গরম 
করছে। তার ছোট ছেলেটা কয়েকটা রেড ইগ্ডিয়ান কুকুর-বাচ্চার 
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সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গতঙ্গী করে খেলা করছে । তাবুর সর্দার আর তার ছই 
ছেলে মোষের চামড়ার ওপর বসে অলসভাবে পাইপ টানছে আর " 
তাদের লক্ষ্য করছে । ছেলেটার অন্ভুত হাবভাব দেখে তরুণ শিকারী 
বেশ মজা উপভোগ করছে। 

মাস্তাং উপত্যকার সাধারণ শিকারীর সঙ্গে এই তরুণটির সাদৃষ্ঠ 
খুব বেশি নয়। পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য ও শক্তির অধিকারী হলেও তার 
চেহারায় বলিষ্ঠতার থেকে বেশি করে চোখে পড়ে কমনীয়তা ও কর্ম- 

নিপুণতা। নির্জন বনে বনে এক। ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান 
বিলাস। তার মাথার চুল বাদাণ্ি, চোখের রঙ উজ্জ্বল নীল। 

ওদেশি শিকারীদের মত তারও মাথায় হরিণের চামড়ার টুপি, পরনে 
চামড়ার শাটি। 

“রেড ইত্ডিয়ানদের দেখে তোমার খুব হাসি পাচ্ছে দেখছি ডিক 

ভালে!" ছূর্গ থেকে বেরিরে এসে তাকে লক্ষ্য করে একজন বললে । 
“সত্যি তাই, জে! ব্লান্ট 1” যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসতে 

হাসতে বললে । 

“সাবধান কিন্ত, ওদের নিয়ে বেশি হাসাহাসি কোরো না; 

একটুতেই ওদের মেজাজ চড়ে যায়। জান তো» একবার খেপে গেলে 
ওরা সহজে শান্ত হয় না ।” 

“না না, এ রেড ইয়ান বাচ্চাটার রকম-সকম দেখে হাসছি। 
তুমিই বল, ওর কাণ্ড দেখে ন! হেসে থাকা যায় কি?” 

বাচ্চাটা! তখন একট ছে!ট কুকুরছানার সঙ্গে হৈ-হৈ করছিল। 
হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকটি এক হাতে কুকুরছানাটাকে পেছনের পা 

ধরে টেনে তুলে অপর হাতে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে তাকে নিয় 
ভাবে প্রহার করতে শুরু করল। কুকুরছানাটটাকে একেবারে না মেরে 

ফেলে সেটাকে সে আগুনের ওপর তুলে ধরল,__উদ্দেশ্ট, এভাবে 
লোমগডলে। পুড়ে যাওয়ার পর তাকে রান্নীর কড়ায় ফেলবে । কুকুর- 

৪ দি ভগ্ জ্ুসো 



বাচ্চাটা তার বন্তমুষ্টির ভেতর থেকে প্রাণপণে মুক্তির চেষ্টা করছে। 

ডিক ভালে দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হতেই সে বুঝল, এ কুকুর- 
বাচ্চাট! মেজর হোপের ক্রুসো ছাড়া আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ডিক 

ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে এমনভাবে স্ত্রীলোকটির কাছে লাফিয়ে এল 
॥যে সঙ্গে সঙ্গে রেড ইগ্ডিয়ান তিনটে চমকে উঠে তাদের 'টোম্যাহক' 
বাগিয়ে ধরল । 

টযোম্যাহক হচ্ছে রেড ইগ্ডিয়ানদের একরকম যুদ্ধের অস্ত্র। অক্ত্রটি 
হালকা, দরকার হলে ছু" ড়েও মারা যায়। 

জো ব্রাণ্ট এক পা-ও অগ্রসর হল না বটে, কিন্তু তার স্থির, কঠোর 
দৃষ্টি লক্ষ্য করে ওরা আ'র অগ্রসর হতে সাহস করলে না। ডিক 
তালেও ক্রুসোকে স্ত্রীলোকটির কবল থেকে উদ্ধার করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে 

তার দিকে তাকালো, তারপর বাচ্চটাকে কোলে করে অগ্রসর হল 
দুর্গের দিকে । 

ও অঞ্চলের শিকারী বলতে যা বোঝায়, জো ব্লাণ্ট হল মনে-প্রাণে 
তাই। তার আকৃতি ছিল যথার্থ শিকারীন্ুলভ ; বন্দুকের লক্ষ্য প্রায় 

অব্যর্থ। জো অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ । হাসিঠাট্! সে পারত- 

পক্ষে ভালবাসে না । ডিক ভার্লের এই ব্যাপার দেখে সে বিশেষ 
সন্তুষ্ট হয় নি; মনে মনে বললে, “নাঃ, এই গৌয়াতুমির জন্তে কোনদিন 

ছেলেট! বিপদে পড়বে দেখছি !” বলে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে 
চলে গেল। 

বেচারা ক্রুসো ! তার শরীরের প্রায় সমস্ত লোম পুড়ে গিয়েছে । 
ডিক ভার্লের কোলে আশ্রয় পেয়ে সে কাতর কণ্ে কৌ কৌ করে 
অভিযোগ জানালো । কী উপায়ে ফ্যান তাকে সারিয়ে তুলল জানি 
না, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রুসো আবার আগের মতই বেশ 

হষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল । 
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হই 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মাস্তাং উপত্যকাবাসীরা তাদের 
অধিনায়ককে হারলে! । মেজর হোপ একদিন জানিয়ে দিলেন, 

বিশেষ কারণে তাকে চিরদিনের জন্য উপত্যক! ছেড়ে চলে যেতে 

হচ্ছে। তিনি যাবার আগে তার য! কিছু সব উপত্যকাবাসীদের 

মধ্যে বিলিয়ে দিলেন । বিলিয়ে দিলেন না কেবল ফ্যান, ক্রুলো আর 

তার হ্থবিখ্যাত রাইফেলটা । এগুলো তিনি তাকেই দেবেন ঘোষণ। 
করলেন, যার লক্ষ্য সবর থেকে ভাল বলে প্রমাণিত হবে। 

নদীর ধারে এক প্রশস্ত সমতল ভূমি বেছে নেওয়া! হল। যথা 
সময়ে দলে দলে প্রতিযোগীর। এসে যোগ দিল । 

যথাস্থানে পৌছে ডিককে দেখতে পেয়ে জো ব্রান্ট বললে, “এই যে, 
সবার আগেই ঠিক এসে গেছ দেখছি 1” 

“প্রায় ঘন্টাখানেক হল আমি এসেছি। কি একটা নতুন 
রকমের ফুল জ্যাক মরগ্যান বলছিল এখানে দেখেছে, তাই 

খু'জছিলাম। খুঁজে পেয়েওছি, এই দেখ । এ ফুল তুমি আগে দেখেছ 
কখনে। ?” 

রাইফেলট। একটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে ফুলটা ভাল করে 
লক্ষ্য করে জো র্রাষ্ট বললে, “হ্যা, রকি পাহাড় অঞ্চলে অনেক 

দেখেছি । কিন্তু এখানে এর আগে কখনো দেখি নি। এটা কেমন 

করে এসে পড়েছে কে জানে! যতদূর মনে গড়ে, এ ফুল আমি শেষ- 

বার দেখেছিল।ম ইয়েলোস্টোন নদীর উৎসের কাছে, ঠিক যে জায়গায় 
আমি একট! খ্রিজলি ভ|লুক শিক।র করেছিলাম ।” 

ঙ দিডগ ক্রাসো 



“এ কি সেই ভালুক-_যেটার কথা তুমি সেদিন বলছিলে 1” 

হ্যা, সেইটে। ছটা গুলি আর দশবার ছোরার আঘাত খেয়ে 
তবে কাবু হয়েছিল ০৪৪ আমাকেও সে রীতিমত কাহিল 
করে এনেছিল ।” 

“শ্রিজলি ভালুক শিকাঙ্ছরর স্রষোগের বিনিময়ে আমি আমার 

রাইফেলটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে রাজি !”--হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ডিক 
বলে উঠল। 

“তোমার রাইফেলটা যে পাবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান 
বলে না-ও মনে করতে পারে ।--এক গাঁট্রা্গোট্টা শিকারী এগিয়ে 
আনতে আসতে বললে । 

কথাটা রূঢ় হলেও সত্যি । ডিকের রাইফেলের যা অবস্থা, তাতে 
ওর ওপর কোনমতেই নির্ভর করা চলে না। ঘোড়া টিপলেই গুলি 
বেরোবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, এবং যেক্ষেত্রে লক্ষ্য অব্যর্থ হবার 
কথা, তেমন অবস্থাতেও অনেক সময়ে লক্ষ্য হতে দেখা গেছে । 

ইতিমধ্যে আরো অনেক প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হওয়ায় এ বিষয়ে 

আর কোন কথ! হল না। কয়েক মিনিট পরে মেজর হোপ এসে 

উপস্থিত হলেন; তার কাধে রাইফেল । তার পেছনে পেছনে এল 

ফ্যান আর ক্রুসো । ছুটতে ছুটতে, মহা আনন্দে ডিগবাজি খেতে খেতে 

ক্রুসে। মায়ের পেছনে পেছনে এসে হাজির হল । 

সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাইফেলটার ওপর ৷ এ অঞ্চলে 
এত চমতকার রাইফেল আগে কেউ দেখে নি। সাধারণ রাইফেলের 

চেয়ে লম্বায় এটা কিছু" ছোট এবং এর নলের ছিদ্র কিছুটা বড়। 

রাইফেলটার গঠনকার্য অপূর্ব; তার ওপর হাতলটা আবার 
রূপোয় মোড়া । 

যেখান থেকে লক্ষ্য পরীক্ষা করা হবে সেখানে এসে মেজর হোপ 

বলেন, “সর্তগুলো মনে রাখবে সবাই । প্রথমে ষে ওই পেরেকটাকে 

দি ডগক্রুসো 



ঠিক বসাতে পারবে তারই জিত। প্রত্যেকে নিজের রাইফেল 
ব্যবহার করবে ।” 

“রাজি ।” সকলে একবাক্যে বলে উঠল। 
“বেশ, তাহলে বন্ুক পরিষ্কার করে প্রস্তুত হও সবাই। হেনরি 

পেরেক লাগিয়ে দেবে। এই নাও হেনরি 1৮ 

যে লোকটি এসে পেরেকটা নিল, তার কতগুলে! বৈশিষ্ট্য আছে 

যা লক্ষ্য করবার মত। অন্য সকলের মত সে-ও আধা-চাঁধী আধা- 

শিকারী : তার পোশাকেও অভিনব্ত্ব কিছু নেই। আকৃতিতে অন্য 
সবার থেকে বিপুল এবং প্রটুর শক্তির অধিকারী হলেও হেনরির চলা- 
ফেরা, দৌড়-ঝাপ হাঁগ্সিরই উদ্রেক করে। বন্দুকের লক্ষ্যও তার 
মোটেই ভাল নয়। কিন্তু তবুও হেনরি সবার প্রিয় পাত্র, এবং সে 
তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে | 

এভাবে পেরেক বসানোর প্রতিযৌগিতা ও-অঞ্চলের শিকারী-মহলে 

বহুদিন থেকে চলে আসছে । একটা বড়-মাথাওয়াল' পেরেক কোন 
গাছ বা কাঠের টুকরোর ওপরে খানিকটা গাঁথা অবস্থায় রেখে দেওয়া 
হয়, আর শিকারীরা পঞ্চশ-বাট গজ দূর থেকে গুলি ছোড়ে সেই 
পেরেক লক্ষ্য করে । এদের লক্ষ্য ভাল করে বিচার করার উদ্দেশ্যে 

মেজর হোপ এক্ষেত্রে দূরত্টা পঁচান্তর গজ করেছেন । 

বৃদ্ধের দলের ছু-একজন ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করল, “দূরত্বটা বড় 
বেশি হয়ে গিয়েছে । এত দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা একরকম অসম্ভব |” 

একমাত্র হাড়গিলে জিমই যদি লক্ষ্য ভেদ করতে পারে 1” -_কে 
একজন বলল । 

রোগা, লম্বাটে, কুৎসিত চেহারার জন্যে লোকে জিমকে হাড়গিলে 
বলে ডাকত এবং কেউই তাকে পছন্দ করত না । তার রাইফেলের 

গুলি খুব ছোট-ছোট হলেও বন্দুকের নির্ভুল লক্ষ্যের জন্য তার স্ত্ুনাম 
ছিল। 

৮ দিডগক্লোলো 



পরীক্ষা শুরু হল। একে-একে চেষ্টা করল অনেকে, এবং পেরেকের 
চারদিকে অসংখ্য ছিদ্র হল, কিন্তু কেউ লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে না। 

এরপর এল জো! ব্লান্টের পালা । জো-র গুলি পেরেকের গা ঘেষে 
গাছে প্রবেশ করল। 

মেজর বললেন, “সেকি জো, তুমিও ব্যর্থ হলে ? আমি তো আশ! 

করেছিলাম তুমিই জয়ী হবে [” 
“সে আশা আমারও ছিল। কিন্তু স্তর, এত ঘূর থেকে এটুকু 

পেরেকের মাথা আমি ঠিক দেখতেই পাই নি।” 
“তোমার চোখ নেই বলেই তুমি দেখতে পাও নি।” বিদ্ধেপের 

স্বরে কথাগুলো বলে হাড়গিলে জিম এগিয়ে এল । 

সঙ্গে-সঙ্গে সব কোলাহল থেমে গেল। ওস্তাদের লক্ষ্যভেদ 

দেখবার জন্যে উত্স্ক হয়ে উঠল সবাই। জিমের গুলি গোড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হর্ধধ্বনি উঠল, কারণ জিমের গুলি পেরেকের 
মাথার এক ধারে লেগেছিল । 

“এর থেকে ভাল লক্ষ্যভেদ কেউ না করতে পারলে একেই পুরস্কার 
দেব ।”-_কস্বরের হতাশার স্থর অতি কষ্টে চেপে রেখে মেজর বললেন। 
“আচ্ছ।, এর পরে কে আসছে ?” 

“ডিক ভার্লে ! ডিক ভার্লে !” একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল । 

অনিচ্ছাসত্বেও এগিয়ে গেল ডিক । যেতে যেতে ফিস-ফিস করে 

জো-কে বললে, “আমার চেষ্টা করা বৃথা । এই মাঞ্ধাতার আমলের 
বন্দুকের ওপর আমার একটুও আস্থা নেই।” 

“তা হোক, ডিক, হাল ছেড়ো না 1” জো তাকে আশ্বাস দিয়ে 
বললে । 

লক্ষ্য স্থির করে ডিক ঘোড়া টিপল, কিন্ত তার এমন হুর্ভাগ্য যে 
বন্দুক থেকে গুলিই বেরোলো না । 

“ওকে আর-একটা বন্দুক দেওয়। হোক 1”-এককঠে অনেকে 
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বলে উঠলো । বেচার৷ ডিকের হূর্ভাগ্য দেখে ছুংধিত হয়েছে সবাই। 

“মেজর হোপের সর্ত অনুসারে তা হতে পারে না ।”"-_বললে 

জিম। 

“যা, ঠিক বলেছ । আচ্ছা ডিক, তুমি এ কন্দুকেই আর-একবার 
চেষ্টা কর |” ৃ 

এবার আর ডিকের রাইফেল বিশ্বাসঘাতকতা করল না। ডিকের 

গুলি পেরেকের মাথার একপাশে গিয়ে আঘাত করল । 

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হাততালি পড়ল এবং জিম আর ডিকের 

মধ্যে কার লক্ষ্য ভাল হয়েছে এই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত 
হল। 

“এখনো! অনেকে বাকি রয়েছে, চিৎকার থামাও ।” বললেন 
মেজর হোপ। 

কিন্ত বাকি যারা এসে পরীক্ষা গ্রহণ করল তারা কেউ এদের 

ধারে কাছেও ঘে ধতে পারল না । 

তখন ঠিক হল, জিম আর ডিকের মধ্যে আবার পরীক্ষা হবে। 

ডিককে জে। ব্লাষ্টের রাইফেলটি ব্যবহার করতে দিতে এবার আর 
কেউই আপি করলে না । 

টসে ডিকের নাম আগে উঠতে সে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ভাল 
করে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলে । 

এবার দেখা গেল, গুলির অধ্চেকটা পেরেকের মাথায় লেগে কেটে 

গেছে। ডিকের বন্ধুমহলে আনন্দ-গুপ্রন শুরু হল। কিন্তু যারা 

তার অন্তরঙ্গ তাদের মনে ছুর্ভীবনা দেখা দিল, কারণ তাদের ভয় হল, 

জিম হয়ত আরে! ভালভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে । 

এগিয়ে এল জিম । ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করতে 
লাগল সে। 

অনেকক্ষণ আমরা ক্রুসৌর কোন খোজ করি নি। এতক্ষণ ধরে 
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মাকে জ্বালাতন করে ক্রুসো আবার নতুন কোন ছ্ঈুমির সন্ধ।ন 
করছিল । এমন সময় হঠাৎ হেনরি তার সামনের পা মাড়িয়ে দিতেই 

সে তীক্ষ চিৎকার করে উঠল। ঠিক সেই মুহুর্তেই জিম তার ঘোড়া 
টিপছিল.-_এই অতর্কিত চিৎকারে তার হাত একটু কেপে গেল। 
দেখা গেল, সামান্য এক চুলের জন্য সে লক্ষ্যত্রষ্ট হয়েছে । 

রাগে অন্ধ হয়ে জিম ভ্রুসোকে লক্ষ্য করে সজোরে লাগি ছু'ডল। 

সঙ্গে সঙ্গে হেনরি তার রাইফেল দিয়ে বাধা দিতে ভ্রুসে। সে যাত্রা 

নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা! পেলে । পায়ে আঘাত পেয়ে জিম 

যন্থণায় চিৎকার করে উঠল । 

“মাপ কর ভাই,” সহান্ুভৃতি-মাখা স্বরে কথাগুলে। বললেও 

হেনরি তার মনের আনন্দ চেপে র।খতে পাবছিল ন।। 

আর কোন কথা না বলে মনমরা জিম মে স্থান ত্যাগ করলে । 

রুূপেঃলি রাইফেলটা ডিকের হাতে দিয়ে মেজর বললেন, 

“যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমি আমার রাইফেল দিয়ে যাচ্ছি । তুমি 
যে এর সম্মান রক্ষা করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে । জেনে 

রাখ, লক্ষ্য স্থির হলে এ রাইফেল কখনো ব্যর্থ হবে না। রাইফেলটার 
একটু যহ নিয়ো, এ তোমার চিরকালের সাথী হয়ে থাকবে ।” 

তিন 

সকলে এসে ডিককে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালে । এই 
আকস্মিক সৌভাগ্যে ডিকের আর আনন্দ ধরে না। সব।র অকুণঠ 
প্রশংসায় সে লজ্জিত হয়ে উঠল। তারপর সে হঠাৎ সেখান থেকে 
উঠে গেল। একটি তের বছরের ছেলের কাছে এসে তার কাধে হাত 

দিয়ে বললে, “এই নাও মার্শটন, আমার পুরোনে। রাইফেল । নতুন 
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রাইফেল কেনার সামধ্য হলেই আমি তোমাকে এটা দেব, কথা 

দিয়েছিলাম। নিতান্ত ভাগ্য ভাল যে ইতিমধ্যেই আমি সে কথা 
রাখতে পারছি ।” 

মহা আনন্দে মার্শটন ডিককে জড়িয়ে ধরলে । খুব শৈশব থেকেই 
সে রাইফেলের স্বপ্ধ দেখে আসছে । তাই ডিকের পুরোনো রাইফেল 
পেয়ে তার য| আনন্দ হল, রূপোলি রাইফেল জয় করে ডিকেরও 
ততটা আনন্দ হয়েছিল কি না! সন্দেহ । 

কিন্তু এবার দেখা দিল এক নতুন বিপদ। ফ্যান কিছুতেই তার 
পুরোনো প্রভৃকে ছেড়ে যাবে না । মেজর বললেন, “ডিক, তোমাকে 

হয়ত দিনকতক ওকে বেঁধে রাখতে হবে ।” 
“ন| স্তর, তার দরকার হবে না।”--বলে ডিক ক্রুসোকে তুলে 

নিয়ে কোটের নিচে রাখল, তারপর রূপোলি রাইফেলটা কাধে ফেলে 
এগিয়ে চলল তাড়াতাড়ি। ফ্যানের দিকে একবার ফিরেও 

তাকালে না। 

ফ্যানের একগু'য়েমি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গেল । আর কোন- 

রকম ইতস্তত না করে সে ডিকের অনুসরণ করল । 

ডিকের বাড়ি গ্রামের আর পীাচজনের বাড়ির মতই কাঠের 

তৈরি। বাড়িটা ছোট হলেও তাতে তার আর তার বিধবা মায়ের 
বেশ স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যেত। 

ডিককে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ঢুকতে দেখে তার মা বিস্মিত 

হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী রে ডিক, এত তাড়াহুড়ো 

কিসের? আর ও বন্দুকই বা কোথায় পেলি ?” 
“জিতেছি মা !” 

'জিতেছিস 1" 
“হ্যা, মা। পেরেকটার ঠিক মাথায় গুলি লাগিয়েছি,_জৌ-র 
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রাইফেলে আর-একটু অভ্যস্ত হলে পেরেকটা একেবারে বসিয়েই 
দিতাম ।” 

পুত্রের গর্বে মায়ের বুক ফুলে উঠল । ডিক রাইফেলটা টেবলের 
ওপর রেখে তাদের লক্ষ্ভেদের কাহিনী এক নিশ্বীসে বলে শেষ 
করলে । 

“তা, বেশ করেছিস বাবা 1” ডিকের মাথায় হাত বুলিয়ে মা 
বললেন, “কিস্ত বাইরের দরজায় ও কিসের জাচড়ীনোর শব্দ হচ্ছে 
বল্ তো ?” 

“ও£ আমি একেবারে ভূলে গিয়েছি মা! ও হল ফ্যান !-আয় 

রে ফ্যান, আয়, আয় 1” বলে ডিক উঠে গিয়ে দরজ। খুলে দিলে । 

“আরে, এ যে মেজরের কুকুর! এ কোথ। থেকে এল ?” 

“ওকেও যে জিতেছি, মা !” 
“ওকেও জিতেছিস !” 

স্ট্যা, মা! ওকে, আর ওর এই বাচ্টাটাকেও।” বলে ডিক 
কোটের ভেতর থেকে ক্রুসোকে বার করলে । 

ডিকের বুকের কাছে আশ্রয় পেয়ে ক্রুমো৷ কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল : 

এভাবে তার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে কেঁউ-কেউ করে 
উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যান তার কাছে এসে হাজির। 

“যা ফ্যান, ওকে নিয়ে এ কোণে আরাম করে বোস ।-_মা, ওকে 
কিছু খেতে দাও, ওর ক্ষিদে পেয়েছে । দেখছ না, কেমনভাবে তাকাচ্ছে !” 

ডিকের এবার নতুন কাজ জুটল-_ক্রুসোকে শিক্ষা দেওয়া । কিন্তু 
এই শিক্ষাদানের প্রথম কয়েকটি দিন তাকে পরম হতাশার মধ্যে 
কাটাতে হয়েছিল । 

একদিন ডিক ক্রুসোকে নিজের হাতে খাইয়েছে। উদ্দেশ্য, ক্রুসোর 

হৃদয় জয় করা । তারপর একদিন বিকেলে ডিক তাকে সরোবরের 

ধারে নিয়ে গেল। 
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কুকুরের স্বভাব সম্বদ্ধে একটা কথা এখানে বলে রাখি । সাধারণত 
খাবার দিলেই যে কুকুরের হৃদয় জয় করা যায় এ সত্যি হলেও, 
কুকুরের ভালবাসার মধ্যে মহত্ব আছে এবং লব সময়েই তা স্বার্থ 

প্রণোদিত নয়। এমনও দেখা গেছে, অনেক প্রহারেও সে প্রভুর 

সামিধ্য থেকে দূরে যেতে চায় না। যদি বা কখনে! প্রহার সহ 
করতে না পেরে দুরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার পরেও সামান্য- 

তম ইঙ্গিতেই তাকে আবার প্রভুর কাছে ফিরে আসতে দেখা! গেছে । 

ডিক ডাকল, দক্রুসোঃ ক্রুসোঃ আয তো বাচ্চু” 
নিজের নাম অবপ্য ক্রুসো ইতিমধ্যে শিখেছিল ; কিস্ত তার ধারণা 

ছিল যে তার নাম ধরে ডাকলেই তাকে খাবার দেওয়। হবে, কারণ 

এতদিন শুধু খাবার সময়েই তাকে ডাকা হত। 
অদ্ভুতভ|বে লাফ!তে লাফাতে ক্রুসো ডিকের কাছে এসে হাজির। 

কান খাড়। করে ল্যাজ নাড়তে লাগল সে। 
“শোন্ ক্রুসো, আজ থেকে তোর শিক্ষা শুরু হবে, বুঝলি ?” 
ক্রুসো বুঝল কি না জানি না; ডিকের কথা শুনে সে প্রথমে 

কানছুটো খুব খাঁড়া করলে, তারপর মাথাটা একটু একটু করে একদিকে 
যতদূর সম্ভব বেঁকালে। তারপর ঠিক তেমনিভাবেই আবার উল্টো 
দিকে বেঁকালে। ডিক আর থাকতে না পেরে হো-হো করে হেসে 

উঠতেই ক্রুসোর সে কী ভীষণ চিৎকার ! 
সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে ডিক বললে, “না ক্রুসো, খেলা নয়, 

এখন কাজের সময় ।” 
হাত থেকে একটা দস্তান। খুলে নিয়ে ডিক সেট। ক্রুসোর নাকের 

কাছে কিছুক্ষণ ধরলে । তারপর সেট। কিছু দূরে ছু'ড়ে দিয়ে স্পষ্ট স্বরে 
বললে, “যা, নিয়ে আয় ।” 

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ক্রুসো দণ্তানাটার দিকে ছুটে গেল, 
তারপর প্রাণপণে সেটাকে জচড়াতে কামড়াতে লাগল । নিয়ে 
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আসার ব্যাপারটা বুঝলও না, আর তা নিয়ে মাথ| খামাতেও 
চাইল না। 

দঘ্তানাটা! ক্রুসোর কবল থেকে উদ্ধার করে ডিক আবার গিয়ে 

সেই পাথরের ওপর বসল। 

“ক্রুসো, এখানে আয়।” 

“যাব বৈকি ডিক, নিশ্চয় যাব!" বললে ক্রুসো। ঠিক 
যে এই কথাগুলোই ক্রুসো মুখ ফুটে বললে তা অবশ্ট নয়, কিন্তু সে 

যে ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইছিল, এ তার হাবভাব দেখে খুব 

সহজেই বোঝা গেল। শুধু তাঁই নয়, সে যেন আরও বলতে চাইলে, 
“আবার অননি খেল, ডিক, খুব জা ল।গছে, সত্যি বলছি 1" 

ডিক তার কথা শুনল, এবং ক্রেসো আগের মতই আবার এক- 

লাফে দস্তানাট! নিয়ে মহানন্দে খেলা শুরু করলে । কিন্তু ওটা নিয়ে 
আস।র ব্যাপারে তাকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হল ন1। 

এই ব্যাপার আরে! অনেক বার চলল, কিন্তু তবুও যা এনয়ে 
আর' ক্রুসোর বোধগম্য হল না। 

এর পরও ডিক কয়েক দিন ধরে ক্রুসোকে পণিয়ে আয়' শেখাতে 

চেষ্টা করলে, কিন্ত কোনও ফল হল না। দূস্তানাট। নিয়ে খেলা 
কর! ছাড় ক্রুসোর যেন আর কাজ নেই। ডিক রোজ পকেটে করে 

মাংসের টুকরো নিয়ে যেত, ক্রুসো “নিয়ে আয়' শিখলেই ওকে উপহার 
দেবে বলে। কিন্তু এ উপহারের কথ ক্রুসোর জানা না খাকায় তার 

আর কিছুতেই শুটা নিয়ে আস হয়ে উঠল না। 
শেষ পর্ধস্ত ডিক দেখলে, এভাবে হবে না । তখন সে অন্য পন্থা 

অবলম্বন করলে । একদিন সকাল থেকে ক্রুমোকে কিছু খেতে না 

দিয়ে যথাসময়ে সে ওকে নিয়ে সরোবরের ধারে গেল । এই অদ্ভুত ব্যব- 

হারে ক্রুসো বেশ একটু আশ্চর্ধ হয়ে গিরেছিল, যেতে যেতে থেমে পড়ে 
পেছন ফিরে একবার তাকালে বাড়ির দিকে । তারপর জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে 
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ডিকের মুখের দিকে তাকালে! ডিক কিন্তু নাছোড়বান্দা, এগিয়ে 
চলতে লাগল । 

এক টুকরে। মাংস ক্রুসোকে শু কতে দিতেই সে তা খাবার জন্তে 
ছটফট করতে লাগল, কিন্ত ডিক খেতে না দেওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত 
হল সে। এবং তারপর খন ডিক দস্তানাটা তার সামনে ছুড়ে দিলে 
তখন ক্রুসে! বিশেষ উৎসাহ দেখালে না, সে ফিরে দাড়ালে। 

“যা, নিয়ে আয়!" মাস্টারমশায় বললেন। 

“ন1 1” অবাধ্য ছাত্র নীরব ভাষায় উত্তর দিলে । 

তখন ডিক দস্তানাটা তার মুখে দিয়ে ছ-এক গজ সরে এসে 

ম|ংসের টুকরে। দেখিয়ে বললে, “্যিঃ নিয়ে আয়)” 
সঙ্গে সঙ্গে দত্তানাটা মুখ থেকে ফেলে দিযে ক্রুসো মাংস লক্ষ্য 

করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এবারেও তাকে হত|শ হতে হল, তত- 
ক্ষণে ডিক ম।ংসট। সরিয়ে নিয়েছে । 

কিন্ত দ্বিতীয়বার ক্রুসো! দস্তানাটা মুখে করেই এনে হাজির । 

সঙ্গে সঙ্গে ডিক তাকে অনেক আদর করে মাংসের টুকরো খেতে 

দিলে। তখনই ডিক আবার তাকে পরীক্ষা করলে, পাছে সে ভূলে 
যায়। ক্রুসো বুঝেছিল যে দস্তানাটা না আনলে ডিক তাকে মাংসও 
দেবে না, আদরও করবে না । ডিক এবার আর দস্তানাটা তার মুখে 

দিয়ে দিলে না, পাশে ফেলে রাখল। তারপর খানিকটা! দূরে গিয়ে 
বললে, “নিয়ে আয়!” 

এক মুহুর্ত ইতস্তত কবে সো তক্ষুনি দস্তানাটা তুলে নিয়ে 

প্র্থর পায়ের কাছে রাখল। 

এতক্ষণে তার শিক্ষা সম্বন্ধে ডিক নিশ্চিন্ত হল। তখনই ডিক 
পকেট থেকে সমস্ত মাংস বের করে দিলে, এবং ক্রুসোও সঙ্গে সঙ্গে 

ল্যাজ ছুলিয়ে তাদের সদ্ব্যবহার করতে বিচন্ব করল না। মহানন্দে 
শিষ দিতে দিতে ডিক পাথরের ওপর গিয়ে বসল! 
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এর পরে ছ-ব্ছর কেটে গেছে । বধিষ্ণু মাস্তাং উপত্যকার অনেক 
উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে । রেড ইত্ডিয়।নরা ছু-একবার উপত্যকা" 

বাসীদের ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল বটে, কিন্তু সে আক্রমণ 
প্রতিহত করতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় নি। কিশোর 

ডিক ভার্লে এতদিনে যৌবনে পদার্পণ করেছে, বাচ্চা ক্রুসোও বড় হয়ে 

কুকুরের পূর্ণ অবয়ব লাভ করেছে। শিকারীদের এবং রেড ইওয়।ন- 
দের মধ্যে এখন ডিকের পুপোলি" রাইফেলের নান সুপরিচিত । তর 

অব্যর্থ সন্ধানের কথাও কারো অজানা নেই । 

ক্রুসোর শিক্ষাও হয়েছে সম্পূর্ণ। বু যত অসীম ধৈধ সহকারে 

ডিক তাকে শিক।ীর উপযুক্ত কুকুরে পরিণত করেছে । নিয়ে আয়া, 
অথব। “নিয়ে চল্ এসব বুঝতে এখন আর তার মুহ্ুমাত্রও সময় 
লাগে ন।: এমনকি, সরোবরের জলে কোন জিনিস ফেলে দিলেও 

বেশ খ।নিক দূর পধন্ত ডুব দিয়ে ক্রুসো তা উদ্ধার করতে পারে-- 

বিশ্মঘকর তার সাতারের ক্ষমতা ! ডিক যর্দি কোন শিকারের পেছনে 

ধাওয়। করে, ক্রুসো সেই শিকারকে পেছনে ফেলে তাকে ডিকের দিকে 

ফেরাতে পারে পধস্ত। কোন কিছু পাহারা! দেবার দরকার হলেও 

ডিক জানে, সে ক্রুসোর ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে । 
ক্রুসোর অন্য-অন্য গুণগুলোর কথা লিখতে গেলে বই অত্যন্ত বড় হয়ে 

উঠবে, তাই সে ভার আমরা তার জীবনী-লেখকের ওপরেই দিল।ম। 

ইতিমধ্যে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈ্য-বিভাগের এক প্রতিনিধি 
একদল অশ্বারোহী নিয়ে মাস্তাং উপত্যকায় এসে উপস্থিত হওয়ায় 
চারিদিকে সাড়! পড়ে গেল। মেজর হোপ উপত্যকা ত্যাগ করায় 

জো ব্লাণ্ট সবসম্মতিক্রমে উপত্যকার সমাজপতি হিসেবে স্বীকৃত 

হয়েছিল এবং মেজর হোপের মত সেও তুর্দেই বসবাস করত । 

রাষ্ট্রপ্রতিনিধির আগমনের উদ্দেশ, বেড ইন্ডিয়ান এবং শ্বেতাঙ্গ- 

দের মধ্যে বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন কর। ৷ মাস্তাং উপত্যকার সমাজপতি 
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হিসেবে এবং রেড ইত্ডিয়ানদের আচার ব্যবহার ও তাদের বিভিন্ন ভাষা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকার জন্ত জো ব্লান্টকে ওরা এই অভিষ।নের, 
উপযুক্ত বিবেচনা করেছে । এই অভিযানে যাবে তিনজন, এবং তার 

ছু-জন সঙ্গী নিবাচনের ভার থাকবে জো-র ওপরে । রেড ইগ্ডিয়ানদের 
সঙ্গে কোন সদ্ধি অথবা সহযে!গিতার প্রস্তীব করতে গেলে যে 

উপহারের লোভ ন। দেখালে হয় না, এ তারা ভাল করেই জানত এবং 

সেজন্য তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল । 

রা।ঘরে আয়ের পাশে বশে ডিক তার রাইফেল পরিষ্কার করতে 

করতে স।ংসাবিক স্ুখ-ভুহখের গঞ্প শুনছে । একথা সে-কথ।র পর 

মা জিজ্ঞ।সা করলেন, “ডনচ্ছা, সৈন্যের জো ব্াষ্টের সঙ্গে এত কী 

কথা বলছে বল্ তো! ?” 

ঠিক সেই সময়েই জে। এসে উপস্থিত । 

“আরে! জৌ নাকি ? বা ঠিক সময়েই এসে পড়েছ । এই- 

মাত্র হরিণের মাংস উন্ধুন থেকে নামাল|ম।” 

“তাই নাকি? বা বাঃ! তবে ধন্তবাদটা বোধহয় রুূপোলি 
বন্দুকেরই প্রাপ্য ।” 

“বন্দুকের নয়, বন্কের ম।লিকের 1”-ম। হেসে বললেন । 

“তার চেয়ে বরং বল, ক্রুসোর৮কারণ ও যদি হরিশটাকে 
আমার দিকে তাড়িয়ে না আনত তাহলে কি আমি তাকে শিকার 

করতে পারতাম ?” ডিক বললে । 

“এভাবে তর্ক করলে তো খগতে হয়, সমস্ত কৃতিত্টা ক্রুসোর 

মা ফ্যানেরই । ফারণ সে যদি না জ্রুসোকে পেটে ধরত তাহলে 
ক্রুসোই বা আসত কোথা থেকে? সে কথা যাক, এখন কাজের 

কথা বলি । ছু-জন সঙ্গী নিযে ওর। আমাকে রেড ইও্ডিয়ানদের সঙ্গে 

স্ভাব পাতাবার জন্তে পাঠাতে চায়।" 

“আহা, আমিও যদি যেতে পেতাম "৮ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিক বললে । 
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“তোমাকে তো নিতেই এসেছি হে! জান না, আমার সঙ্গী- 
. নির্বাচনের ভার যে আমারই ওপরে । তুমি রাজি কিনা এখনই 
জানিয়ে দাও ; কারণ কাল ভোরেই আমাদের রওনা হতে হবে ।” 

“এত তাড়াতাড়ি !” উদ্বিগ্ন স্বরে মিসেস ভালে বলে উঠলেন । 

“যা, কারণ 'পনি'রা এখন ইয়েলো-ক্রীকের কাছটায় তাবু গেড়ে 
আছে। শুনেছি শিগগিরই ওরা তাবু উঠিয়ে আরো পশ্চিমে চলে 
যাবে। তার আগেই আমাদের গিয়ে পৌছোনো উচিত ।” 

“আমায় যেতে দেবে তো ম। ?" উদ্ধিগ্রস্বরে ডিক প্রশ্ন করলে । 

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে মা ধীর, শাঙ্ক স্বরে বলেন, “হ্যা বাবা, 

দেব বৈকি ! ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন। চিরদিন তে! আর তোকে 

ধরে রাখতে পারব না রে! রেড ইওিয়ানদের দ্রেশে তোর প্রথম 

অভিষান যদি শাস্তির প্রচেষ্টাতেই হয় তো তার চেয়ে আনন্দ আর 
কিসে আছে ?” 

ডিক মায়ের হাতছুটে। নিজের গালের ওপর চেপে ধরলে । এই 
সব হৃদয়াবেগ-বিনিময়ের দৃশ্ ক্রুসো নিবিকার হয়ে দেখে যেতে পারল 

না । ধারে ধীরে এগিয়ে এসে ডিকের গায়ে নাক বোলাতে বোলাতে 
সে-ও জানালে তার সমবেদনা । 

“আরে বাচ্চু! হ্থ্যা হ্যা, তুইও যাবি! ক্রুসোও যাকে কী 
বলজো? 

“কিন্ত সে কি ঠিক হবে? বিপদের সময়ে যখন খুব সাবধানের 
সঙ্গে কাজ করা দরকার, তখন ওকে নিয়ে” 

“বিশ্বাস কর, আমার ওপর যদি নিব করতে পার তো ভ্রুসোর 
ওপরেও নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারবে ।" 

“আচ্ছা, তাহলে ক্রুসোও চলুক ।” 
“কিন্ত আর-একজন কাকে নিচ্ছ বললে না?" 
“অনেক চিন্তা করে শেষ পধন্ত হেনরিকেই সঙ্গে নেব ঠিক করেছি। 

দিডগক্রুসো ১৯ 



নিপুণ শিকারী না হলেও ওর মত নিভরযোগ্য ব্যক্তি এ অঞ্চলে 
আর নেই। আচ্ছ। আমি চলি ভিক, কাল ভোরে তৈরি হয়ে ছুর্গে 
কাসবে, কেমন ?' 

পরদিন ভোরে রূপোলি রাইফেলট। কীধ্ধে ফেলে ডিক তার ছোট 
ঘোড়ায় চড়ে যথাস্থানে এসে হাভির হল। পেছনে পেছনে ক্রুসোও 
এল । জো আর হেনরি ইতিপুবেই তৈরি হয়ে ছিল। 

ত।দের বিদয় দেব|র জন্যে তখন একটা ছোটখাটো ভিড় জমে 

গেছে। 

“তোমর! যদি তিন মালের মধ্যে ফিরে না আনো, জো, তাহসে 

আমধ্প। অদলবলে তোম।দের সন্ধানে বেরোব তো! ?”-একজন বললে । 

“তিন মাসের অনেক আগেই যদি আমর। ফিরে না আসি তে। 

বৃথা আমাদের অনুযন্ধ।নের জন্যে তোমাদের আর কই করবার দরকার 
হবে না। বেঁচে থাকলে আমরা তার অনেক আগেই ফিরে আসব ।” 

ঘোড়ায় জিন ল।গাতে লাগাতে জো বললে । 
এর কিছুক্ষণ পরেই তারা বেরিয়ে পড়ল । 

পাঁচ 

একটা ঘোড়ায় শুধু মালপত্র বোঝাই কর! ছিল :-_রেও ইত্ডিয়ান- 
দের উপহারের সামশ্রী, আর ওদের নিত।ন্ত প্রয়োজনীয় সামান্ত য। 

কিছু। পমেই ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে যাবার ভার পড়ল 
হেনগ্ির ওপরে । 

তিনজনে পাশাপাশি চঙ্গতে লাগস। যে যর নিজের চিন্তায় 

বিভোর। ক্রুসো ডিকের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে । জো আর 

হেনরি পুরোনো শিকারী, তাদের কাছে এ ধরনের অভিযান নতুন 
নয়। ব্রেড ইওডিয়ানদের ক।ছে তার। কেমন ব্যবহ!র পাবে, কী ভাবে 
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তাদের সন্ভাব লাভ করবে এই চিন্তাই বড় হয়ে তাঁদের মনে দেখা 

দিচ্ছিল। রেড ইগ্ডিয়ানদের চিন্তা ডিকের মনেরও অনেকখানি জুড়ে 
ছিল সত্যি, কিন্তু এই প্রথম অভিযানের উন্মাদনায়, প্রকৃতির অপুর 
বন্য সৌন্দর্যে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল । 

কিছুট।! পথ চলবার পর জো! ঘোঁড়।র গতি কমিয়ে আনল । 

“থাম কেন জো? চল, আগের মতই আরো খনিকটা পথ 

সবেগে বেয়ে যাই )”-ডিক বললে । 

ওর কথায় হেসে জো ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলে । কিন্তু কিছুদূর 

গিয়ে আবার সে রাশ টানল। ডিকও সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ কমাতে 

বাধ্য হল। ডিকের জিজ্ঞান্থ দৃষ্টির উত্তরে জে! বললে, “এভাবে 
উধ্বশ্বাসে চললে ঘোড়াগুলো সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আমর! 

মুক্ষিলে পড়ব । তাই বল্লাছি, একটু রাশ টান।” 
হীজ্জা পেয়ে ডিক ঘোড়ার চলার বেগ কমিয়ে দিলে । কিছুক্ষণ 

চলার পর ডিক জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা জো; আমদের সঙ্গে যা 

খাবার আছে তা কতদিন চলবে মনে কর?” 

“দিন ছুয়েক । ততদিনে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাব । 
প্লেট প্রেরারির বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখান থেকে তিন সপ্তাহের পথ হলেও 

অ।মাদের বন্দুক যে ইতিমধ্যে কিছু শিকার সংগ্রহ করবে, এটুকু ভরসা 

নিশ্চয়ই করতে পারি ।”? 

“কিন্ত, যদি ধর কোন শিকার না জোটে ?” ডিক বলে। 

“কেন, তখন তো! আমাদের ঘোড়াগুলে। রয়েছে!" কপট 

গাস্ভীর্ধের সঙ্গে হেনরি বললে । 

“না, সত্যি জো, তেমন সম্ভাবনা! কি আছে ?” 
“না, আমার তো! মনে হয় কিছু না কিছু শিকার জুটে যাবেই । 

কিন্ত তাহলেও খুব জোর করে কিছু বল! যায় না। তবে, এ পথে 

অজন্্ হরিণ আর বাইসন পাওয়। যাবার কথা 1৮ 
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“দেখ তো! জো, এ দূরে উচু জায়গাটার কাছে! এঁ যে কালো- 
মতো ওটা একটা হরিণ না?” তাকে বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে 
ডিক বললে । 

দৃষ্টি তীক্ষ করে, জ্রর ওপরে বাঁ হাত চাপ] দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য 
করে জো বললে, “হ্যা তাই তো মনে হচ্ছে! যাও ডিক, এ শ্রযোগ 
নষ্ট কোরো না ।" 

সঙ্গে সঙ্গে ডিক আর ক্রুসো সেদিকে ধেয়ে গেল। কিছুদূর 
গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ডিক বললে, “এখানে থাক্ ক্রুসোঃ আমার 

ঘোড়াট। ধর্।”৮ বলে লাগামট। ক্রুসোর মুখে দিয়ে ডিক ঝোপঝাপ 
ভেঙে সন্তর্পশে এগিয়ে চলল । এভাবে খুব সাবধানে খানিকটা 

যাবার পর ডিক ঝোপ থেকে মাথা ভুলে দেখলে, সেখান থেকে হরিণ- 
টার দুরত্ব প্রায় পাচশে। গজ হবে । কিছু দুরে ব। দিকে একট পাহাড়ি 
ঝনণ দেখ! যাচ্ছে। যেঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করে ডিক 
নিঃশবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে সে। 
সামনে এখন কেবল স্থুদূরপ্রসারী ফাকা মাঠ; একটা গাছ পর্যন্ত নেই 
যার পেছনে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। সামনে উঁচু টিবিটার ওপরে 
নিভ'য়ে চরছে হরিণটা । এত দূর থেকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব 
কিন্ত বন্য পশুদের একটা স্বভাব ডিকের ভাল করেই জান৷ ছিল। 
সে হল ওদের কৌতুহল। এই কৌতৃহল-বৃত্তি হরিণদের মধ্যে 
আবার সবার থেকে বেশি । এই ছুধলতার স্থযোগ নিতে ডিক বিন্দু- 
মাত্র দেরি করলে না। একটা শুকনো গাছের ডালের একদিকে তার 
রুমালট! পতাকার মত করে জড়িয়ে নিজে ঝোপের অন্তরালে 
থেকে আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল সেটা । হরিণটার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হতেই সঙ্গে সঙ্গে তার ছু-কান খাড়৷ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে, সভয় 
পদক্ষেপে এই অদ্ভুত ব্যপারট। কী তাই দেখবার জন্ে হরিণটা 
এগিয়ে আসতে লাগল! কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই পতাকাটা নেমে 
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এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডিকের রাইফেলের অব্যর্থ সন্ধানে ধরাশায়ী 
হল হরিণটা । 

“সাবাস ডিক, সাবাস ! রাতের খাওয়াটা আজ রীতিমতো জমবে 
দেখছি 1” বলে হেনরি ঘোড়া ছুটিয়ে ভিকের কাছে এল । 

“যা বলেছ! আজ আর শুকনো মাংস খেতে হবে না। কিন্তু 

তোমার ঘোড়াটা কোথায় গেল হে?” ঘোড়া থেকে নামতে নামতে 
জে! জিজ্ঞাসা করলে । 

“এক্ষুনি এপে হাজির হবে।” বলে ডিক ছুটো আঙ্ল মুখে 
পুরে দিয়ে তীক্ষস্বরে শিস দিয়ে উঠল । 

এই শব ক্রুসোর কানে পৌছবামাত্র সে হঠাৎ ঘোড়াটার পেছনের 
পায়ে সজোরে এক গোৌত্তা লাগালে । শাস্তশিষ্ট ভ্রুদোর এই অন্তত 
আচরণে ঘোঁড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে সবেগে ছুটতে লাগল । ক্রুসো 

জানত, ঘোড়াটাকে ভয় ন! দেখালে তাকে নিয়ে যাওয়া! সহজ হবে 
না, তাই মে এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করলে । লাগামটা মুখে 

করে ক্রুসো ঘোড়ার পেছু নিয়েছিল, কিন্তু পাছে লাগামট। কোন 

গাছে জড়িয়ে যায় সেই ভয়ে সে লাগ।মটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে 

ছুটতে লাগল ওর পিছু পিছু । ওদের কাছাকাছি আসতেই ক্রুসো 
আবার লাগামটা তুলে নিয়ে একটু একটু করে ঘোড়াটাকে 
থামিয়ে দিলে। 

“চমতকার তোমার কুকুরটা তো হে, ডিক!” উচ্ছ,সিত স্বরে জো 
বললে । 

“তবু তো তোমর ক্রুসোর সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি! এসব ওর 
কাছে অতি সাধারণ কাজ। পুরো ছু-বছর ধরে আমি ওকে শিক্ষা 

দিয়েছি । একমাত্র বন্দৃক ছেড়া ভিন্ন যেকোন কাজ ও করতে পারে ।” 
“চেষ্টা করলে বোধহয় বন্দুক ছ্ঁড়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয় !” 

বলে হাসতে হাসতে হেনরি ঘোড়া থেকে নামল । 
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ইতিমধ্যে নূর্ধ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে । জো ঠিক করলে 
যে রাত্রে এখানেই তাবু ফেলে আশ্রয় নেওয়া হবে। কাঠকুটো 
কুড়িয়ে উদ্ুনের মত কর! হল । তারপর ঝর্ন থেকে জল এনে মাংস 
চড়িয়ে দিয়ে আগুনের সামনে বসে শুরু হল নানারকম গল্প। ঘন 
অন্ধকার ততক্ষণে সেই আগুনের বৃন্তের বাইরের সবকিছুকে সম্পূর্ণ 

গ্রাস করে নিয়েছে। 

ভোজনপৰ বেশ হুচারুভাবেই সমাধা হল: এবার এস চা 

আর ধৃঘপানের পাল|। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন তিনটে 

খুলে এনে পাশাপ।শি রাখা হল । খানিকট! ঘাসে ঢাকা জায়গা! বেছে 
নিয়ে সেই জিনে মাথা রেখে আগুনের ক।ছে শুয়ে পড়ল তিনজনে | 

আর ডিকের প1শে শুয়ে পড়ল ক্রুসো । ক্রমে সবাই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ল। কিন্তু ক্রুসোর ঘুম অত্যন্ত সজাগ ; আগুনে কাঠ ফাটার 
সামান্ত শব্দেও সে থেকে-থেকে চকিত হয়ে উঠতে লাগল । 

ছয় 

পরদিন শৃধ ওঠবার আগেই তঙ্গিতগ্লা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে | 
এইভাবে সার।দিন পোড়া ছুটিয়ে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার 

তান্তরালে তাবু খাটিয়ে তারা ম।ইলের পর মাইল অতিক্রম করে শেষ 

পর্যস্ত এসে পৌছল উত্তর আমেরিকার স্থৃবিখ্যাত গ্রেট প্রেয়ারির সামনে। 
ডিকের জীবনে এ এক স্মরনীয় দিন। যে গ্রেট প্রেয়ারির চিন্তা 

ধ্যানে জ্ঞানে সব সময় তাকে আশ্রয় করে থাকত প্রথম কৈশোরের 

দিনগুলো থেকেই, বনু আকাজ্ক্ষিত সেই বিশাল প্রান্তর আজ তার 

সামনে! এ জন্বন্ধে কত লোকের কাছে কত কথাই সে শুনেছে, কত 

স্বপ্ন দেখেছে,কিন্তু তবু কোন সঠিক দারণা তার কল্পনায় দানা বেঁধে 
উঠতে পারে নি। সে যা শুনেছে তা থেকে কত বিভিন্ন এই প্রান্তর ! 

২৪ দি ডগ ক্রুসো 



না-দেখা জিনিসের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রায়ই এইরকম ভূল হয়। 
ডিকের ছু-চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হল, 

উত্তেজনার আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোলো না। 
এই প্রান্তরের সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র সমুদ্রের । সমুদ্ধের মত 

এই প্রীস্তরেরও চারিদিক দিগন্ভরাল রেখ! দিয়ে ঘেরা, সমুদ্রের মত 

তারও বৃক ঢেউ-খেলানোঃ কোথাও উচু, কোথাও বা নিচু। উভয়েরই 
ওপরে অন্তহীন নীল আকাশ, উন্মুক্ত উদ্দাম হাওয়। সমুদ্রের মত এ 
প্রাস্তরেরও বুক কাপিয়ে বয়ে যায়। নান! আকৃতির গাছপালা 

দ্বীপের মত ছাড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তর-সমুদ্রের এখানে ওখানে । 

রঙ-বেরঙের অসংখ্য পাখি, সুন্দর সুন্দর অপূর্ব ফুল বৃদ্ধি করেছে এই 
প্রান্থরের শোভা । 

ঘে।ড়ার লাগাম টেনে জো৷ ব্লাণ্ট বললে, “এখন থেকে হল আমাদের 
বিপদের শুরু |” 

“বিপদের শুরু বলছ কী জো? বল, আনন্দের শুরু 1" ডিকের 

কঠস্বরে বিন্ময়। 
“না ডিক, আমরা এখন প্রাস্তরের বুকে এসে পড়েছি। এখানে 

শিকার দুষ্প্রাপ্য, জলেরও ভত্যন্ত অভাব । অবিঙন্বে জঙ্গের ব্যবস্থা 
করতে না পারলে হয়ত অ'নাদের ঘোড়াগুলে। আর বাঁচবে না। ভা 

ছাড়া এখানে ওখানে যে-সব জ|য়গায় বালির আস্তরণ পড়েছে, 

র্যটল সাপে সে-সব জায়গা ভতি। আরে। এক বিপদ হল 

ব্যাজারদের* গর্ত । ঘেড়ার পা তে সেই গর্তে না৷ পড়ে সেদিকেও 

টি রাখতে হবে। আবু সবার ওপরে রেড ইতিয়।নর। তো আছেই। 
একবার আমদের সন্ধান পেলে ওরা দল বেঁধে ধেয়ে আসবে 1” 

“যা জো, ঠিক বলেছ । তার ওপরে আছে আবার প্রাকৃতিক 

* ব্যাজার হচ্ছে একরকম নিশাচর জন্ক। ছুঁছলো মুখ ছোট ছেট পা, 
মোটা চাদড়া। মাটির শিচে গর্তখুঁড়ে বাস করে। 
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বিপর্যয়--ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত!" বলে হেনরি মাথার ওপরের কালো 

মেঘট। দেখিয়ে দিলে । 

“ঠযা, বৃষ্টি আসছে । তবে, বজ্রপাতের আভাস এখনে| পাচ্ছি না। 

বৃষ্টি আপবার আগেই আমাদের এ সামনের ঝোপগুলোর অন্তরালে 
আশ্রয় নিতে হবে ।” 

সঙ্গে সঙ্গে সকলে সেই ঝোপ লক্ষ্য করে ধেয়ে চলল । পথে এক 

অনুধর ভূমি অতিক্রম করবার পর হঠাৎ এক অন্কুত জিনিস দেখে থমকে 
দাড়াল ডিক। অসংখ্য ইছুরের মত ছে।ট-ছোট প্রাণী প্রাস্তরের এক 

অঞ্চল ছেয়ে রয়েছে । কিছুক্ষণ পক্ষ করে জে! বললে, “এ হল 

প্রেয়ারি-ডগ | কতটা মারমটের মত দেখতে । এরা মাটিতে 

গর্ত খু'ড়ে বাস করে, আর ঘেউ-ঘেউ করে কতকটা কুকুরের মত। 
সেজন্য ওদের প্রেয়ারিডগ আখ্যা দেওয়। হয়েছে ।” 

ওদের দেখামাত্র ক্রুসে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, কিন্তু ডিকের মুখে 

সমর্থনের কোন আভাস না পাওয়ায় সে ওদের আক্রমণ করতে 

পারলে না। 
প্রেয়ারি-ডগদের স্বভাবের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে ওরা খুব কৌতুক 

বোধ করলে । দুরের থেকে ওরা জো ও তার সঙ্গীদের ওপর খুব তন্থি 
করছিল, যেন এক্ষুনি দল বেঁধে এসে আক্রমণ করবে । কিন্তু 

শিকারীদের তরফ থেকে আক্রমণের সামান্যতম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া- 
মাত্র সবাই যে-যার গর্তে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পতপত করে ল্যাজ 
দোলাতে লাগল । মুহুর্তমধ্যে সেই ল্যাজগুলোও অস্শ্ হয়ে গেল। 

ওদের কাণ্ড দেখে ডিকের হাপি আগ থামে না। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই যে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল, তেমনটি ডিক 
আগে কখনো দেখে নি। ওদের তাবুর ভেতরে পর্ষস্ত সমস্ত কিছু 

একেবারে ভিজে গেল। সারারাত চরম দুর্দশায় কাটিয়ে ভোরের 
দিকে সেই অবস্থাতেও সকলে তন্দ্রায় চুলে পড়ল । যখন ঘুম ভাঙল 
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তখন বেলা হয়ে গেছে । সারা রাতের বৃষ্টির পর প্রকৃতি সতেজ হয়ে 
উঠেছে, ঘন সবুজে ছেয়ে গেছে ঢতুদিক। জামাকাপড়, মালপত্র 
শুকিয়ে নিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল । 

এইভাবে কয়েক দিন অতিক্রম করার পর একদিন জো বললে, 

“আমরা খুব সম্ভব বাইসনদের এলাকার কাছে এসে পড়েছি। এঁষে 
মাটিতে দাগ দেখছ, এ বেশি দিনের নয়, কোন বাইসন কিছুদিন 
আগেই এখানে কাদায় গড়াগড়ি খেয়েছে ।” 

ক-দিনের সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতায় ডিকের কৌতুহল ও উত্তেজনার 
অন্ত নেই। শিকারীদের কাছে এসব বৃত্তান্ত শুনে যে অদম্য বাসন 

তার মনে ছেলেবেলা থেকে অঙ্করিত হয়ে ছিল, এতদিনে তা পল্লবিত 

হয়ে উঠেছে। এ প্রাস্তরের সমস্ত কিছুই এক অপরূপ রূপ নিয়ে তার 
চোখে দেখা দিতে লাগল । 

মাত্র কয়েক গজ যেতে না যেতেই উত্তেজিত স্বরে জে। বললে, 
“বাইসনের চিহ্নের জন্যে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না ডিক, এ--এ 

দেখ একটা বিরাট বাইসন !” 
উত্তেজনায় অধীর হয়ে তক্ষনি ডিক ঘোড়া! থেকে নেমে পড়ল । 

সঙ্গে সঙ্গে জো আর হেনরিও নামল ঘোড়। থেকে । 

“হ্য।, হ্যা, এ তো দেখতে পাচ্ছি! ও$ কী প্রকাণ্ড বাইসনটা ! 
ব্যাটা কেমন মজাসে কাদা মাখছে দেখ [” চাপা! গলায় হেনরি, 
বলে উঠল। 

“শুধু একটাই দেখছ তুমি ? এ দেখ, দুরে, অসংখ্য বাইসন চরে 
বেড়াচ্ছে। তোমার কুকুরুটাকে সামলে রাখতে পারবে তো৷ হে ডিক ?” 

“ওর জন্যে আমি একটুও ঘাবড়াচ্ছি না! আমি শুধু ভাবছি 
নিজেকে সামলে রাখতে পারব কি না 1” বললে ডিক। 

“এগিয়ে যাও ডিক! কিন্তু খুব সাবধান, হাটুতে ভর করে 
নিঃশব্দে অগ্রসর হবে ।” 
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কিছুদূর পর্যন্ত হামাগুড়ি দেবার পর সন্তর্পণে মাথা তুলে ডিক যে 
দৃশ্য দেখলে, যেকোন ছু'সাহসিক শিকারীর বুকে তা বরফের স্রোত 
বইয়ে দেবার পক্ষে যথে। সমস্ত উপত্যকা সহস্রাধিক বাইসনে 
কালে। হরে রয়েছে। 

তখনে। বাইসনগুলো এত দূরে রয়েছে যে তাদের হাক-ডাক অথবা 
খুরের শব্দ অত্যস্ত অস্পষ্ট হয়ে কানে আসছে । মাঝামাৰি একটা 

জায়গার গোট।-ছয়েক বাইনন পরম নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে। 

বিশেষ করে চোখে পড়ে একট। প্রকাণ্ড বাইসন। বাইসনট। মহা 
ফুতিতে কাদায় গড়গড়ি খাচ্ছে। 

সুদূর পশ্চিমের এই প্রাস্তদেশে যত বন্য জন্তুর সাক্ষাৎ মেলে তাঁদের 
মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর হল বাইসন আর ভালুক । ওদেশি বাসিন্দরারা 
বাইসনকে “মেষ বলে অভিহিত করলেও মোষের সঙ্গে এদের পার্থক্য 

প্রচুর। উত্তর আমেরিকার এইসব প্রান্তরে স্বিস্তৃত জায়গা জুড়ে 
ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। সভ্যতার প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে ওদের 

সংখ্য। ক্রমশ কমে আসছে এবং ওদের চারণভূমিও একটু একটু করে 
পোছয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে ; কিন্তু স্থুদূর পশ্চিমে ওদের আধিপত্য এখনে। 
রয়েছে অব্যাহত ।* ওদের গায়ের লোম ঘন-খয়েরি রঙের, কিন্তু 
খতু-পরিবর্তনের জঙ্গে সঙ্গে রঙেরও পরিবর্তন ঘ্ঘটে। শীতে ও 

বসন্তে ওদের লে!ম অনেকট। বড় হয় এবং তার রঙও রোদে পুড়ে 

হালক1 হয়ে আসে অনেকটা । কিন্তু শীতের পরে ওদের গায়ে 
যে নতুন লোম দেখা দে তার রঙ ঘন খয়েরি, প্রায় কালো 

বললেও চলে । আকৃতিতে কতকটা ষাড়ের মত হলেও বাইসনের 
মাথা আর কাধ ষাঁড়ের থেকে অনেক বড়। সবাঙ্গে বড় বড় 

* এ বই প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাবধে। তথনো অসংখ্য বাইসন ওদেশে 
বাস করত। আজকাল বাইশনের অগ্ডিত্ব পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে 
ষ1চ্ছে বললেই হয়। 
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লোমের জন্য ওদের আকৃতি আরে! ভয়াবহ দেখায় । বাইসনের 

ঘড়ে এক প্রকাণ্ড কুঁজ থাকে এবং পেছনের পায়ের তুলনায় সামনের 
পা-ছুটো অনেক লম্বা । ওদের মীথার শিং খুব লম্ব! না হলেও বেশ 

মোটা, এবং পায়ের খুর ছু-ভাগে ভাগ করা । ওদের ল্যাজ ছোট এবং 

তার প্রান্তে একগুচ্ছ চুল। 
পুরুষ বাইসনের থেকে ভয়াবহ জন্তর অস্তিত্ব কন! কর19 কঠিন 

ওদের এক-একটির ওজন কখনো-কখনো পঁচিশ মণের কাছাকাছি 
পর্বন্ত হয়। বাইসন আহত হলে অত্যন্থ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ল।ফিয়ে, 

গর্জন করে, ঘুখ দিয়ে ফেনা বের করে, শিশ্বানের ঝড় তুলে, জ্বগন্ত 

দৃষ্টিতে সম্পুর্ণ বেপরে।র। হয়ে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে বসে। 
শিকারীর বিশেৰ ভাগ্য যে বাইসন সহসা ক্ষেপে যায় না, এবং 

সহজেই ভয় পেয়ে যায়। আর ওদের কাপের গড়ন যে রকম তাতে 

ওরা সহজে সোজা পথ ছাড়। ছুটতে পারে না। ওদের চোখের 

দৃষ্টি নিচের দিকে ফেরানো থাকে বলে সামনের দিকে ভিন্ন ওর! 
তাকাতেও পারে না অন্যদিকে । ক্ষিপ্ত বাইসনের আক্রমণ এড়াবার 
সবথেকে সহজ উপায় হল ওর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানে। | সাধারণত 

ওদের গতি বিশেষ জ্রত ন। হলেও ক্ষেপে গেলে ওর অত্যন্ত দ্রুত 

ছোটে। খুব ভাল ঘোড়া ছাড়! অন্য কোন জস্তর পক্ষে ওদের সঙ্গে 
দৌড়ে পাল্লা! দেওয়া অসম্ভব । 

বাইসনের কাদ। মাখার কথ! আগেই বলছি। গ্রাঙ্মকালেই 
বিশেষ করে ওর! এতে প্রচুর আনন্দ পাধ। 

আবার আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক । প্রকাণ্ড বাইসনটা 

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একট। ছোট জলার ভেতরে নেমে কাদা মাখতে 

লাগল। বেশ খানিকক্ষণ জল-কাদা মেখে শিকারীদের দিকে মুখ করে 

দাড়ালো সে। আর-একটা বাইসন তখন এগিয়ে গেল সেই জলার 
দিকে। এমন সময় অতকিতে শিকারীদের গুলি ওদের উপরে বধ্ধিত 
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হুল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ছুটে পালাতে লাগল ষে- 
যার মত। সকলে অবশ্য পালাতে পারে নি। যে বাইসনটা জো-র 

গুলিতে আহত হয়েছিল, ডিকের গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সেটা । 

হেনরিও গুলি করেছিল, কিন্তু ক্ষীণ চ্তির জন্যে তার গুলি লক্ষ্যভেদ 
করতে না পারলেও অপর একটা বাইসনটাকে আঘাত করেছিল । 

“চল, এবার ফের! যাক।” ব|ইসনের মাংস কাটা হয়ে গেলে 

জো বললে । 

“কিন্তু ভাপর বাইসনটার কথ। ভূলে যাচ্ছ যে! সেটাও তে। আহত 

হয়েছে!” ডিক বললে । 

“ওঃ, তার কথ! ভাবতে হবে না” সেও মারা যাবে। ঘা মাংস 
পেয়েছি তা-ই আমর। খেরে উঠতে পারব না, আর বেশি নিয়ে 

কী হবে?” 
কথাটা ডিকের ঠিক পছন্দ হল না। “এখনই আসছি" বলে 

ব্রুসোকে নিয়ে আহত বাইমনট।র দিকে সে এগিয়ে গেল । 

কিছুদূর গিয়েই ডিক বাইসনটায় দেখা পেলে । একটা নিচু জায়- 
গায় পড়ে ছিল বাইসনটা | 

“শুয়ে পড়,ক্রুসো 1” ফিসফিস করে ডিক বললে, “আমি যতক্ষণ 

না ফিরে আসি শুয়ে থাক্।” 
সঙ্গে সঙ্গে জ্রুসো শুয়ে পড়ল । ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ডিক। 

কিছুদূর যেতে না যেতেই বাইসনটা দেখতে পেলে তাকে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে দাড়িয়ে আক্রমণের জন্তে প্রস্তুত হল। ক্রোধে, যন্ত্রণায় 

ক্ষ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে সে। বাইসনটার ভীষণ চেহারা দেখে 

ডিকের বুক কেঁপে উঠল। তার গায়ের লোমগ্ডলো সব খাড়া হয়ে 
উঠেছে, মুখ দিয়ে রক্তমাখ। ফেনা গড়িয়ে পড়ছে, চোৌখছুটো জ্বলছে যেন 
আগুনের গোলা ৷ ডিককে চুপ করে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বিরাট 
গর্জন করে বাইসনটা সবেগে তাকে আক্রমণ করল। আসন্ন মৃত্যুর 
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মুখোমুখি দীড়িয়েও ডিক তার উপস্থিত-বুদ্ধি হারালে না, রাইফেল 
উদ্ভত করে স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল । 

বাইসনটা খুব কাছে এসে পড়েছে । যধ্ন আর মাত্র তিন গজ 
বাকি তখন ডিক এক লাফে ওর পথ ছেড়ে সরে এসেই সঙ্গে-সঙ্গে গুলি 

করলে । কিন্তু এতে বাইসনট।র বিশেব কিছুই হল না ' গলি ল|গামাত্র 

সে থেমে পড়ে ডিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকে আক্রমণ করলে। 

উত্তেজনার আতিশয্যে এবং এভাবে লক্ষ্যভষ্ট হওয়ায় ডিক নিজের 

ওপর বিশ্বীস হারিয়ে ফেললে । কী করবে ভেবে না পেয়ে সে তাড়া- 

তাড়ি বাইসনটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলে ; যেন ইটের দেওয়ালে 
প্রতিহিত হল গুলিটা। দ্বিগুণ বিক্রমে গর্জন করে বাইদনট। এসে 
পড়ল ডিকের খুব কাছে । এববেও ডিক একপাশে লাফাতে গেল, 

কিন্তু কি-একটায় প। আটকে যেতেই সবেগে পড়ে গেল সে। 

এতক্ষণে ক্রুসে! খুব শান্ত ছেলের মত ডিকের আদেশ পালন করে 
আ'সছিল। কিন্তু ডিকের আসন্ন বিপদ দেখে সে আর স্থির থাকতে 
পারলে না, সঙ্গে সঙ্গে ভীবণ চিৎক।র করে সে বাইসনট।র মাথার 

ওপর লাফিয়ে পড়ে তার নাক কামড়ে ধরলে । এই অতফিত আক্র- 
মণের জন্যে বাইসনটা৷ প্রস্তুত ছিল না! ; কোনরকমে নিজেকে সামলে 
নিয়ে মাথাটা একবার ঝাড় দ্রিতেই ক্রুসো শৃন্যে ছিটকে গেল। 

কিন্তু মাটিতে পড়ে ক্রুসৌ ভিন্ন পন্থ! অবলম্বন করলে । ভীষণ চিৎকার 

করতে লাগল, আর ন্ুযোগ বুঝে থেকে-থেকে ধারালো দাত দিয়ে 
সজোরে কামড়াতে লাগুল বাইসনটাকে: যাতে সে আবার ডিককে 

আক্রমণ করবার সময় না পায়। ইতিমধ্যে ডিক নিজেকে সামলে 
নিয়ে রাইফেলে গুলি ভরে নিষেছে । এবার আর সে ভূল করল না। 
লক্ষ্য স্থির করে এক গুলিতে তার ফুসফুস ফুটে। করে দিলে । সঙ্গে 

সঙ্গে আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল বাইসনটা । 
প্রভৃকে এভাবে রক্ষা পেতে দেখে ক্রুলোর আর আনন্দ ধরে 
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না। নেচে কুদে, লাফিয়ে ঝাপিয়ে সে বার বার ডিকের চারদিকে 
ঘুরতে লাগল । 

মালবাহী ঘোড়াটার পিঠে মাংস বেঁধে নিয়ে শিক'রীরা আবার 

বেরিয়ে পড়ল । ক্রমে সর্ব মধ্যাকাণে এল । বিশ্রামের জন্যে থামবে 
কি না পরামর্শ চলেছে, এমন সনয়ে হঠাৎ জে| শিষ দিয়ে উঠতেই 

“কী ধারার, জে রা 

“রেড ইগ্ডয়ান 1" 

“আয। ! কোথায় ?" হেনরি উত্তেজিত স্বরে লিজ্ঞাসা করলে। 

জে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে গড়ে মাটিতে কান পাতল। 
মাটিতে কান পালে এমন তানেক কিছুই শুনতে পাওয়। যায় 
য| এমনিতে শোন! যায় না। 

“ওরা বাইসনের দলটাকে তাড়। করেছে ।*-জো! বললে, “পনি 

বলেই মনে হচ্ছে ওদের। কান পাতলে তোমর[ও ওদের চিৎকার 

স্পষ্ট শুনতে পাবে । এখন তোমর। কী করতে চ1ও বল?” 
“দে তো তুমিই ভাল জান, জো! 1” বললে ডিক। 

“হ্যা, তা তো বটেই !” হেনরি সায় দিলে । 
“তাহলে শোন। এ ষে দূরে বালির টিপি দেখা যাচ্ছে, চল 

ওখানে যাওয়। যাক । ওখান খেকে টুপি-্টুপি ওদের পেছন দিকে 

গিয়ে দেখব ওরা কী করছে । ওরা যদি পনি হয় তো সোজ। ওদের 

বকছে চলে যাব । আর তাযাঁধ না হর তে। শুখানে বসে আমাদের 

কর্নপদ্ধতি চিন্তা করে দেখ। যাবে ।” 

প্রায় দশ মিনিট ঘোড়। ছোটাবার পর ওর] গন্তব্গ্বানে পৌছুল । 
বালির টিবির আংড়ালে লুকিয়ে গরা আগন্তকদের লক্ষ্য করতে 

লাগল । নিচের ঠা অসংখ্য বাইসন দেখা যাচ্ছে; আতঙ্কে 

দিশেহ।র! হয়ে তান ছোটাছুটি করছে, আর তদের বৃত্তাকারে ঘিরে 
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প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী রেড ইগ্ডিয়ান তীর-ধন্থক আর বর্শ। 
নিয়ে বৃত্তের পরিধি সঙ্কীর্ণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে । কোন 

বাইসন বাইরের দিকে ছুটে আসতেই আবার তাকে মাঝখানে তাড়িয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। 

সেই ভীত, বিহ্বল বাইসনদের অনেকট! কাছে এসে রেড ইও্ডয়।নরা 
একযোগে তাদের আক্রমণ করলে । তারপর যে বাঁভৎস হত্যাকা 
শুরু হল ত৷ বর্ণনার অতীত । 

“এই আমাদের স্ুযেগ, হেনরি, ডিক! নির্ভয়ে আমার সঙ্গে 
এগিয়ে এস। এমন কোন ভব দেখিয়ো না যাতে ওরা আমাদের 
বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করতে পারে, এবং আর যাই কর, 
ভুলেও অস্ত্র ব্যবহার কোরে না। এস আমার সঙ্গে 1" বলে জো 
ঘোড়ার পিঠে চড়ল। ডিক অর হেনারও তখন সবেগে তার সঙ্গে 
ধেয়ে চলল। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেড ইগ্ডিয়!নর। ওদের দেখতে পেলে । সঙ্গে 
সঙ্গে তীর-ধন্ুক আর বর্শা নিয়ে ওরা প্রস্তুত হয়ে রইল। 

জো-র সন্ধানী চোখ সহজেই চিনে নিলে সর্দারকে। একটুও 
ইতস্তত না করে ওর! পুর্ণবেগে তার কাছে ছুটে গেল। 

সর্দার পাথরের মূতির মত স্থির দাড়িয়ে রইল । দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, 
প্রায় উলঙ্গ । কয়লা-ক।লো ঘোড়।টার ওপর তার বসে থাকবার ভঙ্গি 
দেখে মনে হয়ু, খুব ছোটবেল। থেকেই পে ঘে।ড়ায় চড়ার অভ্যস্ত । 

জো পনি ভাষ| জানত, তাদের এখানে আসার উদ্দেশ সর্দারকে 
জানিয়ে দিলে । তাদের জন্যে ষে তার। উপহার-সামঞ্ী এনেছে, সে 

কথাও জানতে ভুলল না। কিন্তু সর্দারের কথায় বায় বেশ 

বোঝা যাচ্ছিল যে সে তাদের ওপর বিশেষ খুশি হয় নি। এই কথা- 
বার্তার মধ্যে দলের আর সবাই একটু একটু করে তাদের ঘিরে 

ফেলেছে । তাদের জামা কাপড় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওর। যেভাবে টান।- 
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টানি করতে লাগল, জেঁ। তাতে বিশেষ চিস্থিত হয়ে উঠল। 
“মাহতাওয়া আশা করে ফ্য।কাশে-মুখোরা মিথ্যে বলছে না।” কথ! 

শেষ হলে সর্দার বললে--“কিস্তু সপ্ধি করতে সে চায় না। ফ্যাকাশে- 

মুখোরা অত্যন্ত লোভী ; কিছুতেই তারা সন্তষ্ট হয় না । দূরের পাহাড় 
দেখিয়ে দিয়ে তারা বলে এ পর্বস্থ যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তার। 

থামে না । মাহ. তাওয়া তাদের ভাল করেই চেনে ।” 

কথাগুলো জো-র কানে মৃত্যুদণ্ডের মত শোনালো” কারণ পনির 

যদি সন্ধি করতেন! চায় তো তার। যে তাদের সকলকে হত্যা করে 

মাথার চামড়। তুললে নেবে* এবং সবশ্ধ লু£ন করবে, জে! তা ভাল করেই 
জানে। এর ওপরে হল অ'র এক বিপদ । একজন রেড ইগ্ডিয়ান 

হঠাৎ আচমক! হেনরির রাইফেলটা ছিনিয়ে নিলে। হেনরি তার 
ওপর ঝপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে জো বললে, 
“শান্ত হও হেনরি, এতে তুমি শুধু নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে ।” 

এমন সময় আর-এক আর্দার ঘোড়ায় চড়ে ওদের মধ্যে এসে 

উপস্থিত হঙ্ল। এই নতুন সর্দার যে মাহ তাওয়ার থেকে উচ্চপদন্থ, তা 
তার আচরণ এবং তার প্রতি অন্য সকলের ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট বেঝ৷ 

গেল। মাহতাওয়ার মত অত বলিষ্ঠ না হলেও তার আকৃতিতে 
কমনীয়তার অভাব ছিল না। 

“ফ্যাকাশে-মুখোদের দেশে কি শিকার পাওয়া যায় না, যে তারা 
পনিদের দেশে এসেছে ?' বড় সদ্ণর প্রশ্ন করল । 

“আমরা শিকার করতে আসি নি, আমর! পনিদের সঙ্গে শান্তি 
স্থাপনের জগ্যে এসেছি ।” মাথ! থেকে টুপি খুলে নিয়ে সদর্পে জো 

বললে, “ন্থ্ব-ওঠা দেশের আরো দূরে বে নদী আছে, সেই নদীর 
দেশের বড় সর্দার আমাদের পাঠিয়েছেন । তিনি বলেছেন, ফ্যাকাশে 

*সনভা রেড ইঙ্ডিয়।নদের রীতি । একে বলে, 5০৪1 করা। 
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আর.লাল-মুখোরা কেন বৃথা লড়াই করে? তারা তো ভাই-ভাই | 
একই মনিতু* আকাশ থেকে ছু'দলের ওপরে দৃষ্টি রাখেন। ফ্যাকাশে- 
মুখোদের যত মালা কম্বল ছুরি সির আছে অত তাদের দরকার 
নেই। লাল-মুখোদেরও অজস্র পশুর লোম রয়েছে--যার বিনিময়ে 
ফ্য।কাশে-মুখোরা সে সব দিতে প্রস্তত। ফ্যাকাশে-মুখে দের ব্ড় সদণর 

আমাকে বলতে বলেছেন, লড়াইয়ের দরক্কার কী--এস আমরা 

শান্তির ধুম পান করি।" 

মালা, কম্বল ইত্যাদির কথা শুনে বড় সদরের মুখ মুহুর্তের জগ্যে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে-ভাব দমন করে কঠোর 

স্বরে সে বললে, প্যাক শে মুখের! মিথ্যা বলছে । তার। এসেছে 
ব্যবস! করতে । স্তান্-ইত-সারিশের চোখ খোল। আছে, সে দেখতে 
পায়। এইগুলো তোমাদের জিনিস না?” বগে সে মালবাহী 
ঘোড়াট।র দিকে তাকালে! 

“ব্যবসায়ীরা কখনো ত।দের মালপত্র নিয়ে শক্রশিবিরে যায় না। 
হ্যান্ইত-রিশের বুদ্ধি আছে, সে সহজেই এ কথ! বুঝবে । পনি- 
সর্দারকে টপহার দেবার জন্যেই আমর। গ্রিনিসপত্র এনেছি । শাস্তির 

ধুম পান করা হয়ে গেদে পর আরে! উপহার আসবে। ফ্যাকাশে- 
গুখে।দের বড় সদ্ণরের কাছে আমর। কী সংবাদ নিয়ে যাঁব বল ?" 

স্যান্-ইত-সা-রিশ কতকটা শান্ত হল। বললে, “এখানে সব কথা 
হতে পারে না। ফ্যাকাশে-মুখোদের আমাদের শিবিরে যেতে হবে।” 

এ প্রস্তাবে জো-র সানন্দেই রাজি হওয়ার কথা । কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
একটু শক্ত হওয়া মন্দ নয় ।-সে বললে, “আমাদের রাইফেল ফিরে না 
পাওয়া পর্ধন্থ আমরা যেতে পারি না । ফিরে গিয়ে যদি জামাদের বড় 

সর্দারকে বলি যে পনির! চোর পে কি ভাল হবে £" 

*ঈশ্বর 
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সর্দার ক্রোধে ভ্রু কুঞ্চিত করলে: “পনিরা চোর নয়, তারা 
বিশ্বাসী। তারা রাইফেল শুধু দেখবার জন্যে নিয়েছিল। রাইফেল 
ফেরত পাবে।' 

সঙ্গে সঙ্গেই হেনরি তার রাইফেল ফেরত পেল । 

ওদের সঙ্গে শিবিরে যেতে যেতে ডিক দেখলে, কয়েকজন 

বার (ও দেশে শিকারীদের বীর আখ্য। দেওয়া হয় ) মৃত বাইসনের 

রক্তমাখা কাচ হৃৎপিওড চিবোতে চিবোতে চলেছে । ঘবণায় ডিকের 

সবশরীর রি-রি করে উঠল। 

জৌ-র বন্তুতায় কোন কাজেই হত ন। যদি ন! তার সঙ্গে উপহারের 
সামগ্রী থাকত। একে-একে সেগুলো বের করে পনিদের লোলুপ 
দৃষ্টির স|মনে তুলে ধরতে ধরতে সে তাদের মধ্যে শাস্তির বাণী প্রচার 
করতে লাগল। 

“ফ্য/কাশে-মুখোদের বড় সর্দার এইসব উপহার পনি-সর্দারের 

জন্যে পাঠিয়েছেন,” জো বললে--“তিনি আরো বলেছেন, পনিরা 

যদি বন্ধুভাব বজায় রাখে, ফ্য।কাশে-মুখোদের ঘোড়। চুরি বন্ধ করে, 
তাহলে তিনি ভবিষ্যতে আরো! অনেক উপহার পাঠাবেন ।” 

«বেশ, বেশ। বড় সদ্ণরের বিচার-বুদ্ধি আছে । আমরা শাস্তির 
ধূম পান করতে রাজি ।” 

যেসব মূল্যবান বস্ত উপহার হিনেবে জো দেখালে, সভ্য মানুষের 

পক্ষে ত| নিতান্ত অকিঞ্িৎকর । খেলো আয়না, রঙ-বেরঙের গালার 

মলা, ছু, শস্তা কাচি, সিঁদুর, রঙিন কাপড়, ইত্যাদি। পনিদের 
কাছে এসব বস্ত্র এত মূল্য হবার কারণ, এসব পেতে হলে তাদের 

সভ্যদের দেশে যেতে হয়। সামান্য খেলে! ছুরিও ওদের কাছে 
পরম মুল্যবন কারণ ওর। যে হাড়ের ছুরি ব্যবহার করে তাঁর তুলনায় 

এ ছুরি অনেক উচুদরের জিনিস । 
সর্দীরকে কিছু উপহার-সামগ্রী দান করে জো পু'টলি বেঁধে 
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ফেললে । ভবিষ্যতে আরো! উপহার পাবার আশাতেই পনিরা সে-যাঙা 

সমস্ত উপহার-বস্তর ওপরে জোর করলে না। 

বন্ুমূল্য উপহারগুলে। ভাল করে পরীক্ষ। করে সদ্গার বললে, 
“ফ্যাকাশে-মুখোর। এখন ইচ্ছে করলে বীরদের সঙ্গে গল্পগুচজব করতে 
পারে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে ।” 

“অত্যন্ত ঝা লোকটা”, জো চুপি চুপি সঙ্গীদের বললে,-৭ওকে 
আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি ন।। সমস্ত জিনিসপত্রগুলো৷ 
নেবার জন্যে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে ও 1” 

যাই হোক, জো আর তার সঙ্গীরা তখন বীরদের সঙ্গে আলাপ 

করতে গেল। বিশেষ বন্ধুর ভাব না দেখালেও পনিরা ওদের সঙ্গে 
কোন রকম ছুধ্যবহার করলে না। ওরাও পনিদের অদ্ভুত অন্কুত 
খেলায় যোগ দিয়ে হৈ-হল্লা করতে লাগল । 

সেখান থেকে ওর। নদীর দিকে অগ্রসর হল। হঠীৎ নারীকষ্ঠের 
আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল ওরা ৷ কান্সর শব্দটা আসছিল নদীর 

দিক থেকেই । সঙ্গে সঙ্গে ওরা ক্রুসোকে নিয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে 
দ্রুত এগিয়ে চলল | নদীতীরে গিয়ে ওর! দেখলে, একটি ছে।ট ছেলে 

জলে পড়ে খাবি খাচ্ছে আর তার ম! তীরে দাড়িয়ে কোন রকম উপায় 
না দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাতরভাবে কাদছে। ডিক 

ক্রুসোর দিকে তাকাতেই ক্রুসে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়স। 

পার্বত্য নদী, এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হলেও এর স্রোত প্রবল। এই 

জায়গাটায় বিশেষ করে এর শ্লোত ক্ষুরধার, কারণ যেখান থেকে নদী 
জলপ্রপাতের মত এখানে পড়ছে সে জায়গাটা অত্যন্ত খ।ড়াই। 

ছেলেটি যেখানে পড়ে গিয়েছে সে জায়গাটা ঠিক পাড়ের 
নিচেই,নদীর জঙ্গ যেখানে সজোরে প্রপাতের মত পড়ছে সেখান 
থেকে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে । ক্রুসো জলে পড়েই সাঁতরে 

গিয়ে ছেলেটির মাথার চুল কামড়ে ধরে জলের ওপর টেনে তুললে, 
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কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে জলের টানে প্রায় নেই প্রপাতের ওপর গিয়ে 
পড়ল। জলের তোড়ে ছেলেটি ততক্ষণে তার মুখ থেকে আলগা 
হয়ে পড়েছে। মুহুতমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চারিদিকে 
তাকাতেই ক্রুসে। ডুবন্ত ছেলেটিকে দেখতে পেলে । আর এক মুহুর্ত 

দেরি হলেই ছেলেটি প্রপাতের মুখে পড়ে প্রাণ হারাতো, কিস্ত 
দেখব!মার ক্রুসে। আবার তাঁকে চুল ধরে টেনে তুললে । 

মৃতু ছেলেকে ফিরে পেয়ে মায়ের কী আনন্দ! জো, হেনরি আর 
ডিকও ব্রুসোকে খুব আদর করল । 

এরপর ওরা তাবুতে ফিরে এল । পথে একটি ছোট ছেলে ওদের 
খবর দিল এবার ভোজনপর্ব শুরু হবে, ওরা সব ওষুধ-চুরুট টানতে বসে 
গেছে। ক্য।কাশে-মুখোরাও যেন এখুনি ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। 

ওষুধ" কথাটা আমাদের ভাষায় যে অর্থে ব্যবহ্ৃত হয় ওদের দেশে 
অত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহ্ৃত হয় না । ওষুধ বলতে ওর! যা কিছু বিষ্ময়কর, 
যে-কোন ব্যাপারে কিছুমাত্র বাহাছুরি আছে, সবই বোঝে । এই 

ভোজনপর্বও ওষুধ, কারণ আজ শিকার ভাল পাওয়া গেছে বলে 

বিশেব আয়োজন হয়েছে । 

পরের দিন সকাল । জো হেনরি আর ডিক বসে বসে নিজেদের 

অবস্থা চিম্তা করছে। স্তন্ধতা ভঙ্গ করে জে৷ বললে, প্ব্যাপারটা 
মোটেই ভাল ঠেকছে না। সবথেকে শয়তান হল এ মাহ তাওয়া ! 
হতভাগার উদ্দেশ হল আমাদের যা কিছু মালপত্র সমস্ত হাত 

করা। যতদিন তা না করতে পরছে, ততদিন ও আমাদের সহজে 

ছাড়বে না।' 

“আর, হাত করবার পরেই যে ছাড়বে, তেমন নিশ্চয়তাই বা 

কোথায় ?" এমন সৃবিধেয় পেয়েও কি ও আমাদের মাথার চামড়া 

তুলে নেবার চেষ্ট। করবে না 1 বললে হেনরি । 
“তাহলে কী হবে জো?” বিষ স্বরে ডিক জিজ্ঞাসা করলে । 
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“পালানোই এখন একমাত্র উপায় দেখছি। তবু আমি একবার 
স্তান্-ইন-সা-রিশকে বলে দেখব। ওকে যদি কোন রকমে মাহ ভাওয়ার 
ওপর বিরূপ করতে পারি তো হয়ত একট উপায় হতে পারে। 

জো-র কথা শেষ হতে ন! হতেই ঘটুমট করতে করতে মাহ তাওয়। 
এসে হাজির । কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা কইলে না'। হেনরি ডিকের 

রাইফেলট! নিয়ে নাড়৷ করছিল, মাহ তাওয়ার দিকে জ্রক্ষেপ-মাত্র না 
করে সে রাইফেলটার ওপরে মনোযোগ দিল । 

ডিকের রূপোলি রাইফেল পনিদের কাছে এক রীতিমত বিষ্ময়- 

কর বস্ত। ওর তো রাইফেলটাকে ওষুধ আখ্যাই দিয়ে দিয়েছে। 
রাইফেলটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাহ তাওয়া 

বললে, “মাহ তাওয়া এ ছু-নলা বন্দৃকটা চায়। তার বদলে সে তার 
সেরা ঘোঁড়াটি দিতে প্রস্তুত ।"" 

“মাহতাওয়ার দয়ার শরীর | কিন্তু ওর মালিক ওটা হাতছাড়। 

করতে রাজি নয় কারণ তাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে, পথে 
শিকার নী করলে চলবে না ।"- জো উত্তর করল। 

'শশিকারের জন্যে তো ও তীর-ধনুক ব্যবহার করতে পারে ।" 

“না, ও তীর-ধনুকের বাবহার জানেনা,ও তো! রেড ইঙ্য়ান নয় 1” 

রাগে মাহ.তাওয়ার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল । সে বললে, 
“ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহস বড় বেড়ে গেছে দেখছি! তার! এখন 
মাহ তাওয়ার হাতে । অমনিতে রাইফেলট! না দিলে সে জোর করে 

ছিনিয়ে নেবে । বলেই সে একপাফে গিয়ে হেনরির হাত থেকে 

রাইফেলট৷ কেড়ে নিলে ।. 
পনি ভাষা জানা না থাকায় হেনরি ওদের কথাবাতণ কিছুই বুঝতে 

পারে নি। এই অতঞ্ষিত আক্রমণের জন্ে সে প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে 

সঙ্গে সে সদর্ণরের ওপর লাফিয়ে পড়ে এক টানে রাইফে্ট। কেড়ে 

নিয়ে তাকে তাবুর বাইরে বের করে দিলে । 
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মুহৃত'মধ্যে মাহ তাওয়! ছুরি বাগিয়ে ধরে এমন চিতকার করে 

উঠল যে দশ বারোট| পনি একসঙ্গে কোথ! থেকে ছুটে এল । পলক 
ফেলতেই তার! হেমরিকে ঘিরে ফেলে তার হাত থেকে রাইফেলটা 
কেড়ে নিলে। 

জো কিংবা! ডিক এই আকস্মিক ব্যাপারে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে 

গিয়েছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই ডিক সে অবস্থা সামলে আক্রমণে উদ্যত 

হল 
ডিককে বাধ। দিয়ে জে! বললে, “না ডিক, শান্ত হও। ওভাবে 

মোটেই সুবিধে হবে ন!। হেনরির জন্তে ভয় কোরো না,-বড় সর্দারের 
অনুমতি ভিন্ন ওরা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।” 

. হৈ-হল্। একটু কমলে পর জো উঠে দীড়াল। সকলকে উদ্দেশ 
করে বললে, “পনি বীরের! কি সবাই প্রতারক হয়ে পড়েছে ? কিছুক্ষণ 

আগেই যাদের সঙ্গে শান্তির ধুম পান করেছে তাদের ওপর আক্রমণ 
করছে কোন্ ধর্মে? মাত্র তিনজন ফ্যাকাশে-মুখোকে দলবল নিয়ে 
আক্রমণ করতে লজ্জা করছে ন|? ফ্যাকাশে-মুখোরা যদি কোন 

দোষ করেই থাকে তো তার বিচার করবেন বড় সর্দার। মাহ. তাওয়া 
ওষুধ রাইফেলটা চায়, কিন্তু অমর! রাঞ্জি না হওয়া সত্বেও সে জোর 
করে নেবার চেষ্টা করছে । আমরা কি আমাদের বড় সর্দারের কাছে 
ফিরে গিয়ে বলব যে পনিরা সব চোর? এখনো রাইফেলটা ফেরত 
দিলে আমর! ক্ষমা করতে পারি ।” 

পনিদের মধ্যে সমর্থনস্থচক গুঞ্জনধ্বনি উঠল ! এতে বোঝা গেল, 

মাহতাওয়! ওদের বিশেষ প্রিয়পান্র নয়। কিস্তু চতুর মাহ তাওয়া 

ব্যাপারট। বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বললে, 
“ফ্যাকাশে-মুখোর। মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে বটে, কিন্ত এ ওদের বুজরুকি। 
ওরা কি পনির শক্রদের সঙ্গে সন্তাব করতে যাচ্ছে না? তাদেরও 

ওর' কত কি জিনিস দেবে, আরো কত কি দেবার প্রতিশ্রুতি জানাবে । 
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ওর] আসলে হল গুপ্তচর । আমাদের কী রকম শক্তি তাই জানতে 
এসেছে । ওদের ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হাবে? না, তা হতেই 

পারে না। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল ওদের মাথার চামড়া তুলে 

নেওয়া । একজন স্দারের গায়ে ওরা হাত তুলেছে! ওদের মালপত্র 

সব আমরা বাজেয়াপ্ত করব |; 

যারা মাহ তাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল, মালপত্রের 
লোভে এখন তারও বেঁকে দাড়াল । কিন্তু তাদের কোন কথা 

বলবার সময় ন। দিয়ে দৃপ্তুক্ঠে জে! বলে উঠল, “মাহ তাওয়া কে? 
ও কি বড় সর্দার ?” বলে ঘৃণিত দষ্টিতে মাহ তাওয়ার দিকে তাকাল। 

“ঠিক, ঠিক 1” 
তখন রেড ইগ্ডিয়ানরা! তাদের সান্-ইঈত.-সা-রিশের কাছে নিয়ে 

গেল। সর্দারের সামান্য ইঙ্গিত পেলেই যে রেড ইগ্ডিয়ানরা তাদের 
ওপর লাফিয়ে পড়বে, এ জো-র বেশ তাল করেই জনা ছিল । তাই 
যথাসম্ভব সাবধানে সে সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল । অনেকক্ষণ 

পরে সার্ণীরের মন টলল | সে হেনরিকে মুক্ত করে দিতে এবং রাই- 

ফেলটা ফিরিয়ে দিতে হুকুম দিলে 

সেদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে তানেকক্ষণ ধরে পরামর্শ চলল । এখান 

থেকে অবিঙন্বে পালাতে না পারলে যে মৃত্যু অবশ্যন্ত/বী, এ বিষয়ে 

কারো সন্দেহ রইল না। কিন্তু এখন কথা হল, কী ভাবে পালানে। 

যায়। ওদের চলাফেরার ওপর অবশ; কেউ কোন লক্ষ্য রাখছিল না, 
কিন্তু ওদের ঘোড়। ছিল একজন রেড ইগ্ডয়ানের জিম্মায়। ঘোড়। 

আর মালপত্র না নিয়ে যে ওর! পালাতে পারবে না এ তার! ভাল 

করেই জানত এবং সেইজন্যে ওদের নিজেদের ইচ্ছেমত চলা-ফেরায় 
বাধ! দেয় নি। 

অনেক চিস্তা করেও ওরা কোন উপায় উল্তাবন করতে পারলে 
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না। শেষ পর্যন্ত ডিক বলে, “আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। 
এস আমার সঙ্গে, বলছি ।” 

ডিকের সঙ্গে ওর! হুদের তীরে গিয়ে বসল । ডিক তার রা 

সকলকে জানাতেই ওরা তার সমর্থন করলে । তখন তারা একটা 

ক্যানো খুলে নিয়ে ক্রুসোকে সঙ্গে করে বেয়ে চলল । অপর পারে 

এসে ওর! ক্যানে। থেকে নামল, তারপর ঝোপ জঙ্গল ভেদ করে হ্রদ 

আর মাঠের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে বড় বড় গাছের আড়ালে 
একটা জায়গা বেছে নিলে । চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে 
দেখলে কেউ অনুসরণ করছে কি না, তারপর জায়গাটা ভাল করে 

পরীক্ষা করে নিয়ে ডিক বললে, “হ্যা, ঠিক হবে। আয় তো ক্রুসো 1!” 

_ ডিকের আহ্বানে ক্রুদো এক লাফে এসে হাজির । 
“জীয়গ।টা চিনে রাখও শুঁকে রাখ ভাল করে ।” 
জায়গাটার ওপর বার-ছুই ঘুরপাক খেয়ে ক্রুসো কয়েক বার 

আশ্ত্রাণ নিলে । 

ব্যস ব্যস, ঠিক হয়েছে । চল এবার ফের! যাঁক।” 

“কিন্ত ডিক, আমরা কি ক্রুসোর ওপর এতটা নির্ভর করতে 

পারব?” হেনরির কঠস্বরে সন্দেহ প্রকাশ পেল। 
“বেশ তো, তার পরীক্ষা চাও ?” বলে ওখান থেকে বেশ কিছু 

দূরে চলে এসে একট দস্তান। মাটিতে ফেলে দিয়ে ডিক ক্রুসোকে 
বললে, “এট! ওখানে নিয়ে যা তো 1)? 

হুকুম তামিল করতে ক্রুসোর এক মুহুর্তও সময় লাগল না। ফিরে 
এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল সে। 

ণ্যা, নিয়ে আয় আবার ।” 

সঙ্গে সঙ্গে ডিকের দস্তানা তার হাতে এসে হাজির । সঙ্গীদের 
দিকে তাকিয়ে ডিক বললে, “এবার হল তো! £” 

“সত্যি ডিক, ক্রুসোর ওজনের সোনা দিলেও ওর উপযুক্ত মূল্য 

৪২ দি ভগক্ধুসে! 



দেওয়া হয় নী 1” বললে জো । | 

“কুকুর নয় হে, কুকুর নয়, ত্রুসো মানুব!”-_হেনরি বললে, এএক- 
মাত্র রাইফেল হ্রোড়া ভিন্ন এমন কোন কাজ নেই য। ও পারে না ।" 

এতক্ষণে ওরা হুদ পার হয়ে তীরে উঠেছে । ডিক বললে, “এইবার 

বার, জো, তোমার কাজ। এঁষে স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে, ওর 
ছেলেকেই ক্রুসো সেদিন জল থেকে উদ্ধার করেছিল। আমাদের 

ঘোড়াগুলে। ওরই স্বামীর তত্বাবধানে রয়েছে । ওকে বুঝিয়ে বলে কাজ 
আদায় করার ডার তোমার ।” 

“বেশ, তাই হবে ।” 
ডিক আর হেনরি তাবুর দিকে ফিরঙ্গ, আর জ্জো অগ্রনর হল 

স্্রীলোকটির দিকে । কাছে গিয়ে বললে, “পনি স্্রীলৌকটি কি তার 
ছেলেকে ফিরে পাবার জঙ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে ?" 

“ইযা। এবং ফ্যাকাশে-মুখোদের কাছেও সে কৃতজ্ঞ ।" 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জো৷ বললে, “পান সর্দাররা ফ্যাকাশে- 
মুখোদের ভাঙ্গবাসে না; তাদের কয়েকজন তো! তাদের ঘ্বণাই করে!” 

“কালে ফুল তা জানে, এবং সেজন্য সে ছঃখিত। সম্ভব হলে সে 

তাদের সাহাধ্য করতে প্রস্তুত।" নিগ্ন স্বরে কথাগুলো বলে স্ত্রী- 
লোকটি চকিত দষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে | 

জে! ইতস্তত করতে লাগল । মেয়েটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই 
মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চিস্ত। করে সতর্কভাবে বললে, “কালো ফুলের 

কাছে যদি ফ্যাকাশে-মুখো মন খুলে কথা বলে তাহলে কি সে 

ফ্যাকাশে-মুখোকে লাহযা করবে ? তাতে কিন্তু তার দেশের লোকেরা 

তার ওপর বির্মপ হবে ।” 

“ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহাযা করতে কালো ফুল কোন বাধাই 
মানবে না ” 

কথাবাতায় সহজ স্থুর এনে এবার জো ফিসফিল করে তাদের 
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মতলব জানালে । শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, কোন দিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে 
মেয়েটি ঘোড়া চ[রটে দিয়ে হুদের অপর পারে এক নির্দিষ্ট জায়গায় 
রেখে আসবে । পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই সে যাবার আগে বলে 

যাবে যে সে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে যাচ্ছে। শিকারীরা না আস! 
পর্যন্ত সে অপেক্ছ। করবে তাদের জন্যে । 

তখন জে! নিশ্চিন্ত মনে শিবিরে ফিরে গেল । 

ইতিমধ্যে তিন বন্ধু বেশ সহজ ভাবে রেড ইগ্ডিয়ানদের সঙ্গে 
বস করতে লাগল এবং ওদের ব্যবহারে রেড ইগ্ডয়ানরা যাতে কোন 

রকম সন্দেহ করতে ন! পারে সে দিকে তীক্ষ দষ্টি রাখল । ইতিমধ্যে 

ডিক রোজ তাদের ম।লপত্র কিছু কিছু করে কোটের আড়ালে লুকিয়ে 

নির্জনে নিয়ে গিয়ে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে ক্রুসোকে দিয়ে যথাস্থানে 
পাঠিয়ে দিতে লাগল । জিনিসপত্র এভাবে নিয়ে যাবার ফলে যে 

জায়গাটা! খালি হয়ে যাচ্ছিল. বাইসনের পরিত্যক্ত চামড়া দিয়ে ডিক 

তা ভরে দিতে লাগল । ফলে কেউই কিছু টের পেলে না । এভাবে 

ক্রমে সমস্ত মালপত্র যথাস্থানে পাঠানো হল । 

ইতিমধ্যে অবশ্য জে! একেবারে হাল ছাড়ে নি: সর্দারকে অনেক 

বোঝাতে চেষ্ট। করেছে, অনেক অনুনয় করেছে। কিন্তু সর্দারও শেষ 
পর্য্চ লোভ সামলাতে পারে নি। ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে শাস্তির 
ধুম পাঁন করেছে বললেই তার বিবেক ওদের হত্যা করার পরামর্শে সায় 

দিচ্ছিল না, কিন্ত ওদের মালপত্র আর ঘোড়াগুলো হাত-ছাড়া করা 

তার অভিপ্রায় নয়। 

শেষ পর্যন্ত ওদের পালাবার দিন এল ৷ অন্ধকার রাত্রি। নিশ্চিন্ত 

মনে শিস দিতে দিতে ওরা হৃদের দিকে অগ্রসর হল, যেন প্রতিদিনের 

অভ্যাস-মত এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে । মাহতীওয়া কিন্ত কেমন 

করে জানি ন।, ওদের ওপর সন্দেহ করে ওদের পিছু পিছু চলল । 

ওকে দেখে জো নিরুৎসাহ কে বললে, “হতভাগা কেমন করে জানি 
৪৪ দি ডগ ক্রুসো 



না সন্দেহ করেছে । যা-ই হোক, চল এগিয়ে যাই ।” 
“হতভাগার কপালে শেষপর্যন্ত মরণই আছে দেখছি 1” টীতে 

দাত চেপে হেনরি চাপা গলায় বললে । 

যেন কিছু হয় নি, এমন ভাব বজায় রেখে ওরা গল্প করতে করতে 
পথ চলতে লাগল। শিস দিতে দিতে হুদের তীরে গিয়ে একট। ক্যানো 
খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল। 

মাহ ভাওয়াও অপর একটা! ক্যানোয় করে ওদের অনুসরণ করলে । 

সে জানত ওর! তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ বন্দুকের 

শব্দ হলেই সবই ছুটে আসবে। সে নিশ্চিন্ত মনে ওদের নৌকোর 
কাছে এগিয়ে গেল। 

“ফ্য।কাশে-মুখে!র। অনেক দেরিতে শিকারে যায় দেখছি !”--সে 
বললে । 

“শিকারে নয় | আমরা ঠাদের আলো ভালবাসি । ঘণ্টাখ|নেক পরেই 
টাদ উঠবে, আমরা অনেকক্ষণ ধরে উ1দের অ]লে। উপভে।গ করব ।” 

“পুনি-সর্দারও চাদের আলো ভালবাসে । সেও ফ্যাকাশে- 

মুখোদের সঙ্গে যাবে।? 

“বেশ তো, আন্ুক না.সেও ।”- জো শিল্লিপু স্বরে বললে । 

ওদের স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে সর্দার একটু আশ্চণ হল। যাই হো, 
ওপারে নেমে ওদের সঙ্গে কিছুদুর পর্ধস্ত গিয়ে সে বললে “ফ্যাকাশে- 

মুখের এক।ই যাক, মাহ তাওয়া তাবৃতে ফিরবে |" 
এর উত্তরে জো অতকিতভাবে ওর গলা! টিপে ধরলে । হঠাৎ 

আংক্রাস্ত হয়ে মাহ ত।ওয়ী চিৎকার করতে য!চ্ছিল, কিন্তু জো-র হাতের 

আঙুল ততক্ষণে তার করোধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাহ তাওয়া 
ছুরি বের করতে উদ্ভত হল, কিন্ত হেনরি বিহ্যৎগতিতে তার ছু-হাত 
পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মুহৃতমিধ্যে তাকে কানু করে ফেললে । 
ততক্ষণে ডিক একট রুমাল তার মুখে এটে বেঁধে দিয়েছে । সমস্ত 
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ব্যাপারট। ঘটতে ছু-মিনিটও লাগল না । তারপর ওর ছুরি আর 
টম্যাহক কেড়ে নিয়ে হেনরি আর জো ওকে ধরে নিয়ে চলল । 

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে মাহ. তাওয়া ষখন দেখলে সে বৃথাই শক্তি- 
ক্ষয় করছে, তখন সে হতাশ হয়ে ক্ষান্ত হল। 

প্রাস্তরের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে ওর। ওর মুখের বীধন খুলে দিলে। 

কারণ ওর! জানে, এত দূর থেকে চিতকার করলে সে শব্ধ গ্রামে 
পৌছবে না। 

“এবার ওকে মেরে ফেলি, কেমন ?" হেনরির হাত নিশপিশ 

করছে । 

“ন। না, ওকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা চলে যাব ।” 

“কিন্ত তাহলেও তো৷ ও না! খেতে পেয়ে মারা যাবে, জো! তার 

চেয়ে বরং” 

“সে ওর কপাল। তবে আমার মনে হয়, ছু-একদিনের মধ্যেই 

গ্রামের কেউ ন| কেউ ওকে দেখতে পাবে । আর ওর শরীরে যা চবি 

আছে তাতে ছু-তিন দিন ন| খেয়েও ও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবে । 

একমাত্র আপত্তি হল, ওকে বাধবার জন্যে যেটুকু দড়ি দরকার সেটুকুও 

আমাদের উদ্বত্ত নেই। কিন্তু তার আর উপায় কী?” 
'উপায় আছে জোঃ উপায় আছে । আমি উপায় করছি। ওকে 

একটা গাছে উঠতে বল তো !” 
“কেন ডিক ?" 

«“শোনো-ই ন! হয! বলছি!" 

সদ্ণরকে গাছে ওঠার হুকুম দিতে সে আশ্চর্য হলা। কিন্তু হুকুম 
তামিল না করে উপায় কী একলাফে গাছে উঠে পড়ল সে। 

তখন ডিক বললে, পক্রুসোঃ ওকে পাহারা দে” 

গাছের ওপর মাহতাওয়ার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রেখে সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসো 
গাছটার তলায় গিয়ে বসল। তারপর তার ছ-সারি তীক্ষ দাতের 
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সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, মেঘগঞ্জনের মত শব্দ করে সে 

মাহ তাওয়াকে বুঝিয়ে দিলে যে পালাবার চেষ্ঠা কর! আর সাক্ষাৎ 
মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা । 

পনি মেয়েটি কথ। রেখেছিল । যথাস্থানেই ছিল ঘোড়াগুলো! । 
ক্রুসোকে পাহারায় রেখে ওরা সেখানে গিয়ে মালপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে 

বেরিয়ে পড়ল। 

কিছুদূর পর্যস্ত গিয়ে ডিক খেমে ছাড়ালে। তারপর ছুটো আঙুল 
মুখে দিয়ে তীক্ষ শিস দিয়ে উঠল। 

অনেক দূর থেকে অ।সা সেই শিস জুসৌর কানে প্রবেশ করতে সে 

তীরবেগে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলল । মাহ ত:ওয়।ও মুঙগমাজ দেরি না 
করে প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে শ্রামের দিকে ছুটতে লাগল । 

এর প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই রেড ইত্ডিয়ানর! দলে দলে ওদের 
অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ওর। নাগ!লের অনেক বাইরে। 

নির্জীন প্রীন্তরের বুকে আব।র ওদের ঘেড়া ছোটানে! শুরু হল। 
এইভাবে কেটে গেল কয়েক দিন । ঝিস্ক অনেক চেষ্টা করে? ওরা 
পিয়াউ রেড ইগ্ডয়ানদের কোন গ্রামের সন্ধান পেল ন।। 

অগ্ধকার ঘনিয়ে আসায় গাছ পাতার আড়ানে একট! জায়গা 

বেছে নিয়ে খাওয়া-দাওয়। সেরে ওর! শুয়ে পড়ল । শোবার আগে 

চারিদিকে আগুন জ্বেলে রাখতে ভূলল না, কারণ রেড ইগ্ডিয়ন ন 
থাকুক, নেকড়ের অভাব নেই এ অঞ্চলে । 

“ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ !” 
ক্রুসোর ক্রুদ্ধ গ্জনে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোর হয়ে 

এসেছে । 

“নেকড়ে বোধহয় !” জে! রাইফেল ব[গিয়ে ধরে বললে । আবার 
ক্রুসো গর্জন করে উঠল; কিছুদূর পর্বস্ত ছুটে গিয়ে অধীর ভাবে 

বাতাস শু কতে লাগল । 
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“ওঠ ওঠ, ঘোড়া প্রস্তুত করে নাও তোমরা! ক্রুসো নিশ্চয়ই 

কোন বিপদের সদ্ধান পেয়েছে! কারণ বিশেষ উত্তেজিত ন1 হলে 

ক্রুসো কখনো! এমন ব্যবহার করে না!” 
কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই ওরা প্রস্তুত হয়ে নিলে । 
“ক্রুসোকে ডেকে নাও, ডিক 1” ফিনফিস করে জো বললে, “ওর 

চিৎকার শুনলে শক্র আমাদের আক্রমণ করে বসবে ।” 

কিন্ক ক্রুসো তার আগে থেকেই ভীষণ চিৎকার শুর করে 

দিয়েছিল। একদল রেড ইগ্ডয়ান প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়। 

ছুটিয়ে যাচ্ছিল; ক্রুসোর গর্জনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে 
ওদের আক্রমণ করলে । 

“প।লাও, পাল।ও ॥” জে চিৎকার করে উঠল, “একবর ধর। 
পড়লে আর রক্ষা নেই 1৮ 

সঙ্গে সঙ্গে তিন জনে সবেগে ধেয়ে চলল । এতক্ষণে রেড ইগ্ডিয়ানরা 

ওদের স্পট দেখতে পেয়েছে । সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে তার। 
ওদের পেছনে ধাওয়। করলে । 

আক্রমণকারীর দল মহা উল্লাসে পূর্ণ বেগে ওদের ধাওয়। করছে। 
এভাবে আক্রাস্ত হয়ে ওরা পাগলের মত ঘোড়। ছোটাতে লাগল। 

ঘোড়াগুলোও আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে ধেয়ে চলল বিহ্যুৎগতিতে। 

কিন্তু তবুও ছু-দলের মধ্যেকার বাবধান আগের মতই রয়ে গেল। 
“ওর। বুনে। ঘোড়!র সওয়ার !” পলকের জন্যে পেছন দিকে মুখ 

ফিরিয়ে রুদ্ধ নিশ্াসে গো বললে, “দড়ির ফাস-ল্যাসে। ছুড়তে 

ওর। খুব ওক্তাদ। মানুষ, এমনকি ঘোড়াকে পর্বস্ত গুরা খুব সহজেই 
ল্যাপোয় বেধে ফেলে । স্ত্বতরাং খুব সাবধান। আর, ব্যাজারদের 

গর্তে যাতে কোনমতেই ঘোড়ার পা না পড়ে সেদিকেও সতর্ক চট 
রাখবে ।” 

সে বিষয়ে ওদের নডুন করে সাবধান করে দেবার কোন প্রয়োজন 
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ছিল না। অরে একটা ছোট পার্বত্য নদী দেখা যাচ্ছে-সে নদী 
ওদের পেরিয়ে ষেতে হবে। কোন্খান দিয়ে গেলে নদী পার হওয়া 
সহজ হবে মনে মনে তার একটা হিসেব করে নিয়ে ডিক সেদিকে 

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। জো আর হেনরিও প্রাণপণে ছুটে চলল 
সেদিকে । একটা বড়গোছের ঝোপ সামনে পড়ীয় ডিক তার ডান 
পাশ দিয়ে ছুটে চলল । জো আর হেনরি তাড়াতাড়িতে ধেয়ে গেল 
তার বা পাশ দিয়ে। ফলে ওর! আর পরস্পরকে দেখতে পেলে না৷ 

কিন্তু তখন আর এ ভূল সংশোধন করবার সময় নেই। নদীর তীরে 
পৌছে অপর পারের দিকে তাকিয়ে ডিক হতাশ হয়ে দেখলে, নদীর 
ওপারের তীর প্রায় কুড়ি ফুট মত খাড়াই উঠে গিয়েছে, যা ডিডিয়ে 

যাওয়া যেকোন ঘোড়ার পক্ষে অসম্ভব । ঘোড়ার বেগ কিছুমাত্র না 

কমিয়ে কয়েক শ গজ পথ নদী-বরাবর চ্সবার পর ডিক যেখানে 

এসে পৌছল, অপর পারের উচ্চতা সেখানে অনেকটা কম এবং কোন 
দুঃসাহসী ঘোড়ার পক্ষে তা এক লাফে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন 

হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে শক্র আরো অনেকটা কাছে 
এসে পড়েছে । 

এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে ডিকের ঘোড়! সে বাধা অতিক্রম করে 

গেল। কিন্তু ক্রুসো অতট! ল।ফাতে পারলে না : সে তীর ধরে প্রাণ- 
পণে ছুটতে লাগল । কিন্তু ততক্ষণে রেড ইগডয়ানদের দলের 

অগ্রণী তার খুব কাছেই এসে পড়েছে । ল্যাসে টা৷ মুহূর্তের জন্যে বন্বন্ 
করে ঘুরিয়ে নিয়ে সে ক্রুসোর মাথা লক্ষ্য করে ছু'ড়লে। সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রুসোর আর্ত চিৎকারে সারা প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল । 

ক্রুসোর চিৎকার শোনা মাত্র ডিক ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ক্রুসোকে 

রেড ইগ্ডয়ানটা তুলোর বস্তার মত স্বচ্ছন্দে তুলে নিচ্ছে । ক্রুসোর 
এই বিপদে ডিক নিজের বিপদের কথা! সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ করে ক্রুসোর 

সাহায্যের জন্তে ঘোড়াকে সেদিকে ফিরতে ইঙ্গিত করলে । কিন্তু ঘোড়া 
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তখন তার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে--এই প্রথম সে প্র্র 
আদেশ অমান্য করলে । উন্মত্তের মত ডিক লাগাম টানতে লাগল ; 
কিন্তু কিছুতেই ঘোড়াকে বশে আনতে পারলে না । 

এইভ|বে বিছ্যুৎগতিতে আরো প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ছোটবার পর 
ডিক আর-একবা'র মাথা তুলে পেছনে তাকালে । রেড ইগ্ডিয়ানদের 
কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বুঝল, তার! তার আশা ছেড়ে দিয়েছে । 
কিন্তু তার বন্ধু হু-জনেরও কোন সন্ধান পেল নাসে। অথচ ঘোড়াটা 
নিজের এবং প্রভৃর বিপদের কথা ম্মরণ করে তখনও তেমনি মরিয়া 
হয়ে ছুটে চলেছে! 
কিন্তু হঠাৎ একটা ব্য।জারের গর্তে পা আটকে যেতেই ঘোড়াট। 
ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে পড়ে গেল। ডিকও দশ হাত দূরে ছিটকে 
পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। 

দি তথ ক্ুসো। 



আট 

মুখে চোখে রোমশ পশুর ছোঁয়! লাগার মত এক অস্বস্তিকর অনুভূতির 
মধ্যে ডিকের জ্ঞান হল। নেকড়ের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে এ 

অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠল ডিক। নেকড়ের বদলে ঘখন সে দেখলে 
ক্রুসো, তার অতি আদরের ক্রুসো নিনিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তখন ডিকের আনন্দ দেখে কে? 

ক্রুসো কিভাবে রেড ইগ্ডয়ানদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে 
এল, এবারে তা শোন। ক্রুসোকে ল্যাসোয় আটকে ওরা কয়েকজন 

মিলে ওর চার পা আর মুখ খুব শক্ত করে বাধলে ! এমন অবস্থ।য় ক্রুসো 

এর আগে কখনো পড়ে নি। না পারে বাধ! দিতে, না পারে ডিককে 

তার ছরবস্বার কথা জানাতে । যা-ই হোক ওর! তো জ্ুসোকে ঘোড়ার 

সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল । তাবুতে গিয়ে এক বুড়ির জিম্মায় ক্লুসোকে 

রেখে ওরা আ.মোদ-আহনাদ করতে লাগল । 

মুক্তির কিছুমাত্র আশা না দেখতে পেয়ে ক্রুসো হতাশ হয়ে চুপ 
করে পড়ে রইল । ক্রমে রাত-হুল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল। যে বুড়ির 
তত্বাবধানে ক্রুসোকে রাখ হয়েছিল, কতকগুলো. মাংসের হাড় নিয়ে সে 

ক্রুসোর মুখের বাধন খুলে রিলে । মুক্তি পাবার এই একমাত্র স্থুযোগের 

সদ্যবহার করতে ক্রুসো ভূলল না। মুখের বাধন খুলে দেওয়া সত্বেও 

সে চোখ-মুখ বুজে নিজীবের মত পড়ে রইল । কুকুরটা অজ্ঞান হয়ে 
গেছে মনে করে বুড়ি মাংসের হাড়গুলো সেখানে ফেলে তার. মুখের 

বীধন খোল! রেখেই চলে গেল । চোখ পিটপিট করে ক্রুসো বুড়ির 

দি ভগ জ্ুসো ৫১ 



কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল ; বুড়ি দূরে চলে যেতেই সে প্রাণপণে তার 
পায়ের বাধন কাটতে চেষ্টা করলে । প্রায় দশ মিনিট কামড়াবার পর 
সে বঙ্ধনমুক্ত হল ' একবার গা ঝাড়! দিয়ে, বার-ছুই ডন দিয়ে হাড়- 

কথান! কোনরকমে উদরস্থ করেই ক্রুসো উধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। 
যেখানে ধর৷ পড়েছিল সেখানে এসে আস্তে আস্তে নদী পার হয়ে 

ডিকের গন্ধ লক্ষ্য করে পথ চিনতে তার বেশি কষ্ট হয় নি! 

এদিকে তেষ্টায় ডিকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে মাথ। 

তুলে চারিদিকে তাকাতে লাগল মে। তখন ভোর হয়েছে: 

প্রথম সূর্যের আলোয় ডিক দেখলে, মাত্র একশো গজ দুরে একটা ছোট 
নদীর মত রয়েছে। সারা দেহে '্সসহা বেদনা। ক্লান্ত দেহটাকে 

কোন রকমে পেখ।নে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিক আজলা ভরে জল নিয়ে 
মুখে দিলে । 

উঃ কী অসম্ভব লোনা জল! ডিকের তখনকার অবস্থা কথায় 

প্রকাশ করা যায় না। জল থেকে কয়েক গজ দূরে পরিশ্রাস্ত দেহটাকে 
কোন রকমে টেনে এনে ডিক বালি তুলে গর্ত খুঁড়তে লাগল। মাত্র 
দছু-মিনিট সে বালি তুলেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার 
ক্লান্ত দেহ সম্পর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়ল। ক্রুসোকে তার ধোড়। গর্ভট। 
ইঞ্জিতে দেখিয়ে দিয়ে ডিক ক্ষীণস্বরে বললে, খুঁড়ে বের কর্ ক্রুসো !" 

“খুড়ে বের কর্” ক্রুসোর কাছে নতুন হুকুম নয়। কতবার সে 
ডিকের হুকুমে গর্ভ থেকে খরগোস খু'ড়ে বের করেছে তার ঠিক নেই । 
সঙ্গে সঙ্গে সে মহ! উৎসাহে খু'ড়ুতে লাগল--প্রতি মুহূর্তে আশা করতে 

লাগল, এই বুঝি খরগোস বেরিয়ে পড়ে। 
কিন্তু খরগোস বেরোলো নাঃ বেরোলে। জল । সে জল মুখে দিয়ে 

ডিক দেখলে, লবণাক্ত হলেও কোন রকমে পান করা চলে। অঞ্জলি 

ভরে সেই জল পাঁন করে ডিক যেন শরীরে একটু বল পেলে । এতক্ষণে 
তার ঘোড়।টার কথা মনে পড়ল । তাড়াতাড়ি সে যেখানে ঘোড়া 
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থেকে পড়ে গিয়েছিল সেই জায়গায় গিয়ে দেখলে, ঘোড়াটা মরে শক্ত 

হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রতৃভক্ত ঘোড়া নিজের জীবন দিয়ে প্রভৃর 
প্রাণ রক্ষা করলে। অবিরল অশ্রুধারা নেমে এস ডিকের দু-গাল 
বেয়ে। 

ডিক আর ক্রুসো এখানেই কাটিয়ে দিলে কয়েকটা দ্িন। দিনে 

শিকার আর রাতে নিদ্ত্, এতাবে কয়েকটা দিন যাবার পর ডিক 
অনেকটা সুস্থ হল। এবার সে বন্ধুদের সন্ধানে যাবে । কিজ্ঞ ছোড়া না 

হলে কী করে তা সম্ভব! 
প্রাস্তরের বুকে চলতে চলতে ডিক মাস্তাং ঘোড়াদের দৃপ্ত বলি 

ভঙ্গী অনেকবার দেখেছে । মাস্তাং ঘোড়ারা একসঙ্গে দল বেধে চলে, 

পায়ে তাদের বিছ্যতের গতি । একটা মাস্তাং ঘোড়াকে যদি সে কোন 
রকমে বশে আনতে পারে ! মাস্তাংদের মাথায় একট৷ হুর্বল জায়গা 
আছে ডিক জানে, সেখানে গুলি লাগলে ওর। তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে 

পড়ে, অথচ আঘাতট৷ গুরুতর কিছু হয় না। মাস্ত।ং ঘোড়া বশ করতে 

হালে সবথেকে সহজ উপায় হল তাকে এভাবে কাবু করা । 
একদিন হ্থযোগও মিলে গেল। এক সবুজ ঘাসে ছাওয়া সম- 

তলভূমির ওপরে একদল মাস্তাংকে চরতে দেখে ডিক তখনই তার 
মনস্থির করে ফেললে । একটা খুব শক্ত-গোছের গছের ছাল দিয়ে 

একটা ছোট্ট আর একটা বেশ লম্ব। দড়ি তৈরি করে নিলে । বড় 
দড়িটার একদিকে একটা ফাস মত করে কাধে ঝুলিয়ে নিলে সেটা । 

তারপর খুব সন্তর্পণে মাস্ত।ংদের দিকে এগিয়ে গেল। 

অনেকটা কাছে আসবার পর ডিক শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে 
কিছুদূর পর্যন্ত এগোল । মাস্তাংর৷ এখনে! তার অস্তিত্ব টের পায় নি। 
ক্রুসোকে সেখানে চুপ করে বসে থাকতে নিদেশি দিয়ে ডিক আরো 
একটু এগিয়ে গেল। 

ইতিমধ্যে ডিক তার ঘোড়। বেছে নিয়েছে। হ্যা, ঘোড়া বটে! 

৫৩ দি ভগ ফ্রুসো 
1 



দলের সেরা ঘোড়। ওটা । জস্তর্পণে লক্ষ্য স্থির করে ডিক রাইফেল 
ছু'ড়লে। সঙ্গে সঙ্গে মহা চিৎকার তুলে সমস্ত দলট! পাগলের মত 
প্রাণভয়ে ছুটে পালালো । প্রান্তর জুড়ে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন। 

তার লক্ষ্যের ঘোড়াটা কিন্তু গুলি লাগামাত্র পড়ে গিয়েছিল । মূহুর্ত 
মাত্র বিলম্ব না করে ডিক আর ক্রুসো তার কাছে ছুটে গেল। ডিক 

তার সামনের পা ছুটোর মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দিলে ফাতে সে বড়- 

বড় পা ফেলে ছুটতে না পারে । তারপর পেছনের পা হটোও সেই- 
ভাবে বেঁধে ফেলে ছোট দড়িট! তার চোয়ালে বেঁধে ফেললে । এইবার 

বড় দড়ির ফখসটা গলায় পরাতে আর কি! সমস্ত ব্যাপারটা 

ঘটতে ছ-মিনিটও জময় লেগেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই 
ঘোড়াটার জ্ঞান ফিরে এসেছে । 

তারপর শুর হল এক তাণ্ডব দৃশ্ঠটা! বুনো ঘোড়াকে কী 
ভাবে ধরতে হয় ভিকের তা জানা ছিল। টানাটানির ফলে 

ফখসের দড়িটা ঘোড়ার গলায় সজোরে বলে যেতে সে নির্জীব হয়ে 
পড়ে এবং তথন তাকে আয়ত্বে আনবার জন্তে অন্য প্রক্রিয়া 

অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এ ঘোড়ার গলায় যেন ফাঁসটা একটুও 
চেপে বসেছে না” হয় ওর গলার মাংসপেশীগুলো অসাধারণ শক্ত, 
কিংব! ফস লাগানোর ব্যাপারে কোন গলদ হয়েছে। প্রায় এক 

ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি চলল। ডিকের সর্শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে 
গিয়েছে, দম ফুরিয়ে এসেছে ; কিন্তু তবুও ডিক দড়িছুটো প্রাণপণে 
ধরে রাখল । 

এবারে ক্রুসোর পালা । সমস্ত শক্তি একত্র করে ভ্রুসোও বড় 

দড়িটার শেষ প্রান্ত ধরে সজোরে টান লাগালে । ভিকও এবার ছোট 
দড়িট! ছেড়ে দিয়ে শুধু বড় দড়িটা ধরে টানতে শুরু করলে । কিছু- 
ক্ষণের মধ্যেই ফ'সটা ঘোড়ার গলায় চেপে বসল, সে দম আটকে 
নির্জীবের মত পড়ে গেল। 
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তখন ডিক ঘোড়াটার পায়ের বাধন খুলে দিলে । তারপর তার 
পিঠে বসে তার চোয়ালে বীধা ছোট দড়িটা লাগামের মত করে 
বাগিয়ে ধরলে । তারপর ক্রুসোকে বড় দড়িটা ছেড়ে দিতে আদেশ 

দিয়ে আলগা করে দিলে ফখসটা । ফণাসটা আর কিছুক্ষণ গলায় 
থাকলে ঘোড়াটার শ্বাসরোধ হত। 

হুয়েকটা লন্ব! নিশ্বাস নিতেই ঘোড়াট স্থস্থ হয়ে উঠল। সঙ্গে 
সঙ্গে একলাফে উঠে দাড়াল সে। ডিকও বেশ শক্ত হয়ে তার পিঠে 
চেপে বসল । 

তারপর যা শুরু হল তা বর্ণনার অতীত। বনের স্বচ্ছন্দগতি, 

স্বাধীনচেতা ঘোড়ার পক্ষে পিঠে এরকম বোঝা বহন করা অসহ্য! 

ডিককে ফেলে দেবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল । কিন্ত 

ডিকও নাছোড়বান্দা। শেষ শক্তি নিয়োজিত করে সে ঘোড়ার 

পিট আকড়ে বসে রইল, কিছুতেই ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলতে 
পারলে না। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে বাতাসের বেগে ধেয়ে চলল । 

তার কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে । 

এতক্ষণে যেন ঘোড়াটার শক্তি একটু কমে আসছে । আরো প্রায় 
ঘণ্টা-ছুই ধস্তাধস্তির পর এক সময়ে থেমে দাড়াল ঘোড়াটা। তখন 
ডিক ক্রুসোকে দড়িট। ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে ইঙ্কিত করলে, যাতে 

ঘোড়াটা তাকে দেখে ভয় না পায়। তখন সে তার পিঠ থেকে 
নামল। ঘোড়াটার মাথা চাপড়ে তার কানে কানে ফিসফিস করে 
কথা বললে । তারপর তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে খুব খানিক- 
ক্ষণ ধরে দলাই মালাই করলে । তখন ঘোড়াটাকে সেখানে চরতে 

দিয়ে ক্রুসোর কাছে ফিরে গেল। 

খাওয়া দাওয়া! শেষ করে ডিক বিশ্রামের জন্তে শুয়ে পড়ঙ্গ। এত 

কান্তি সত্বেও, ঘোড়াটাকে যে বশে আনতে পেরেছে এই আনন্দে 
অধীর হয়ে উঠল সে। 

দি সগক্ডুসো ৫৫ 



মাস্তাং উপত্যকার এক বন্ধুর নাম অনুসারে ডিক খোড়াটার নাম 
রাখল চালি। এবার ডিক চার্গির শিক্ষায় মন দিলে । অসীম 
ধৈর্ষে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর চালি পোষ মানল, তার 
শিক্ষাও হল সম্পূর্ণ। এবারে ডিক ঠিক করলে, বন্ধুদের সন্ধানে 
বেরিয়ে পড়বে । 

জে। আর হেনরির চিহ্ন লক্ষ্য করে ডিক পথ চলতে লাগল । বেশ 

কয়েক দিন এইভাবে চলার পর একদিন সকালে ঘুম ভেঙে ডিক দেখে, 

চারিদিক তুষারে ছেয়ে গেছে । সেই তুষারের দেশে বন্ধুদের কোন 
চিহ্নুই আবিষ্কার কর! সম্ভব হল না। হতাশায় ভেঙে পড়ল ডিক। 

আগশক্তিও তাকে কোন পথের সন্ধান দিতে পারলে না। তখন ডিক 

ক্রুসোর বাধা হয়ে ঠিক করলে, তুষারপাত শেষ হয়ে যতদিন না আবার 
ঘাস দেখা যায়, ততদিন সেখানেই কাটাবে । 

চার্লিকে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেধে রেখে ডিক শিকারে 
বেরিয়ে পড়ল । কিছু দূর যাবার পর একটা বড় পাথরের স্তু প অতি- 
ক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে সে যা দেখল তাতে তার শরীরের সমস্ত রক্ত 
যেন জল হয়ে গেল | সেখান থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে একটা 
প্রকাণ্ড শ্রিজলি ভালুক তার দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। 

যে ভালুক-শিকারের স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে, এমন 

আচমক! নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মুখোমুখি পড়ে ডিক প্রথমট! ভয়ে 
বিহ্বল হয়ে পড়েছিল । কিন্তু নিঃসঙ্গ তো নয়! ক্রুসোও তো রয়েছে ! 

তার সর্শশরীরের লোম খাঁড়৷ হয়ে উঠেছে,ধারালে! দীতগুলো৷ বের 
করে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভালুকটার দিকে । 

বেচার৷ ক্রুসো ! ভালুকের এক থাবায় তার যে কী অবস্থা হতে 

পারে একথ। যদি সে জানত ! 

শ্রিজলি ভালুকের মত ভয়ঙ্কর জন্ত ওদেশে আর নেই। যেমন 
বিরাট, বলিষ্ঠ আকৃতি, তেননি ভীষণ তার স্বভাব। একা শ্রিজলি 

৫৬ দি ভগ ফুসো 



সম্মুখীন হওয়া ওদেশী শিকারীরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না, 
এবং প্রথম শ্রেণীর শিকারী ভিন্ন এ পর্যন্ত কেউ শ্রিজলির সামনে 
সামনে পড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি । 

অনেকটা ইয়োরোপের তামাটে ভালুকের মত দেখতে হলেও 
শ্রিজলির আকৃতি তার থেকে অনেক বড়-লম্বায় কখনো ন ফুটের 
থেকেও বেশি হয়। তাদের গায়ের লোম আরো লম্বা এবং আগার 
দিকটা কতকটা ফ্যাকাশে ৷ থাবাগুলো সাদা, ময়লা্টে, আর যেমন 
বড় তেমনি শক্ত আর ধারালো । বেড়ালের মত এদের নখ থাবার 

মধ্যে লুকোনো থাকে না, এবং তার ফলে এদের পা গুলো একটু 
বেয়াড়া দেখায় । এই কারণে ওরা অন্য ভালুকের মত স্বচ্ছন্দে গাছে 
উঠতে পারে না | শুধু এই কারণেই অনেকবার অনেক শিকারী 
ওদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে । মংংসাশী হলেও শ্রিজলি 

মাঝে মাঝে নিরামিষ খেতে ভালবাসে, এবং মিষ্টি দাত থাকার জন্যে 
মধু তার এক বিশেষ প্রিয় খান । 

ডিককে দেখামাত্র ভালুকটা তার পেছনের পায়ে ভর করে পসিধে 
দিড়িয়ে উঠে এক গভীর গর্জন করে উঠল । ক্রুসোও পেছিয়ে পড়বার 

পাত্র নয় দাত খিচিয়ে সেও তার ক্রোধ প্রকাশ করলে । আশু 

বিপদের সম্ভাবনায় ইতিমধ্যে ডিকের জড়তা কেটে গেছে, রাইফেল 

উদ্যত করে সে ওর বুক লক্ষ্য করে ঘোঁড়। টিপে দিলে । 
কিন্ত সে গুলিতে কোনই ফল হুল না। উপরস্ত সঙ্গে সঙ্গে চার 

পায়ে ভর করে ভালুকটা তাকে আক্রমণ করলে । 
“পালা ক্রুসো, পালা» শিগগির 1” ক্রুসো ভালুকটাকে প্রতি- 

আক্রমণ করতে উদ্ধত দেখে ডিক চিৎকার করে উঠল। ক্রুসে। কথ 

শুনল, এবং পলক ফেলতে না ফেলতে ডিক একটা গাছের পেছনে 

আত্মগোপন করল। ভালুক্টা কাছে ধেয়ে আসতেই ডিক তাকে 

লক্ষ্য করে তার দ্বিতীয় গুলিট! ছুড়ল । আহত হয়ে মুহুর্তের জঙ্টে 

দি ভগক্ুসো 



একবার পড়ে গিয়েই ভালুকটা আবার তাকে আক্রমণ করতে এল। 
এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিক রাইফেলে গুলি ভরতে পারলে ন৷ 

বা যে বড় গাছটার আড়ালো ছল তাতে উঠতে পারলে না । আর ছুটে 

পালানোও তো সস্ভব নয়_+তার ডাইনে প্রায় একশো ফুট উচু 
খাড়াই, আর বাঁয়ে নিবিড় বন। খাঁড়াইটার দিকে আর-একবার 

দৃষ্টিপাত করে ডিক দেখলে, খাড়াইয়ের গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত 
আর উচু পাথর রয়েছে । আর মুহতমাত্র ইতস্তত না করে ডিক এক- 
লাফে নিচের গর্ভটায় পা দিয়ে ওপরের একটা পাথর ধরে ফেললে । 
এইভাবে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে ওঠবার পর নিচের দিকে তাকিয়ে 
দেখলে, ভালুকটাও ঠিক তার মত করে সেখান দিয়ে বেয়ে ওঠবার চেষ্টা 
করছে, কিন্তু ড় বড় নখগুলোর জন্তে তাড়াতাড়ি উঠতে পারছে না । 

ইতিমধ্যে ডিক তাড়াতাড়ি তার রাইফেলে গুলি ভরতে লাগল । গুলি 

ভরা হয়ে গেলে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভালুকটা তার প্রায় 
এক ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে । 

ক্রুসো আর স্থির থাকতে পারলে না প্রভুর এই বিপদ দেখে সে 
তার আদেশ অমান্য করে ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে সবেগে ছুটে গিয়ে ভালুকের 
পিঠ কামড়ে ধরলে । সঙ্গে সঙ্গে ছটোতে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ল 
নিচে। 

ইতিমধ্যে ডিকের রাইফেলের ছুটো দলেই গুলি ভর! হয়ে গেছে। 
মুহুর্তমধ্যে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে ভালুকের কানে রাইফেলের মুখ 
লাগিয়ে এক গুলিতে তার মাথার খিলু উড়িয়ে দিলে। ভালুকের 
উদ্ভত থাবা! ক্মসোর কাছ পর্ধস্ত নেমে এসেছিল, কিন্তু গুলি মাথায় 

প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাতেই সে প্রাণত্যাগ করলে । 

ডিক তাড়াতাড়ি ক্রুসোকে পরীক্ষা করে দেখলে, কয়েকটা! জাচড় 
ভিন্ন বিশেষ গুরুতর কোন আঘাত সে পায় নি। আনন্দের 

আতিশয্যে ডিক ক্রুসোকে বুকে জড়িয়ে ধরলে । 

৫৮ দি ভগ জানো 



কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ডিক ভালুকটার হাল ছাড়িয়ে নিলে, 
তারপর বনু ধত্ত করে কেটে নিলে তার নখগুলো । 

আরো কয়েকটা দিন সেখানেই কাটল। তুষারপাত বন্ধ হলে 
ডিক আবার বন্ধুদের সন্ধানে বেরোবে ঠিক করেছিল, কিন্তু তুষারপাত 
বন্ধ হবে কি, ক্রমেই যেন আরো! বেশি পুরু হয়ে তুষার পড়তে 

লাগল। তবে.কি এবার শীত একটু আগে থেকেই শুরু হবে! 
এ কথা চিন্তা করতেই তার মন মুষড়ে পড়ল, কারণ সারা দেশ তুষারে 

ছেয়ে গেলে তে! বন্ধুদের খোজে যাওয়া বেশ কিছুদিনের জন্যে স্থগিত 

রাখতে হবে | 
খাওয়া-দাওয়৷ সেরে চুপচাপ বসে ডিক একথা-সেকথা চিন্তা করছে, 

এমন সময় হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। একটা 

বড় পাথরের ওপর উঠে শব্দ লক্ষ্য করে দূরের উপত্যকার দিকে 
তাকিয়ে দেখলে, প্রায় একশো অশ্বারোহী ধীর পদক্ষেপে তুষারের 
ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে । 

ডিক অবাক হয়ে দেখলে, দলের মধ্যে কয়েকজন সাদা মানুষও 

রয়েছে । এই নিবান্ধব রেড ইত্ডিয়ানদের দেশে এভাবে সাদ। মানুষের 

সন্ধান পেয়ে ডিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল । তাড়াতাড়ি চালির 
পিঠে চড়ে ক্রুসোকে নিযে সে সবেগে ওদের লক্ষ্য করে ছুটে গেল । 

সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারির রেড ইণ্ডিয়ানদের রাইফেল তাকে লক্ষ্য 
করে উদ্ধত হয়ে উঠল । কিন্ত একজন সাদ। মানুষ তাদের ইঙ্গিতে 

বাধ! দিয়ে ডিকের কাছে এগিয়ে এসে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে । 

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, “তুমিও নিশ্চয় ট্র্যাপার | ইংরিজি জানো 1?” 

“হ্যা, জানি বৈকি 1” বলেডিক ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্জোরে 
তার করমর্দন করে বললে, “এই বিদেশ বিভূ'ইয়ে আপনার মত এক 
ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে সত্যিই অত্যন্ত খুশি হয়েছি |” তারপর তার 

নিজের পরিচয় দিলে এবং অভিযানের সমস্ত বৃত্তাস্ত তাকে শোনালে। 

দিতগ স্াসো €ড 



তারপর শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের পরিচয় নিয়ে জানল তার নাম ওয়াল্টার 
ক্যামেরন, দেণ স্বটল্যাণ্ডে। তীর ব্যবসা হচ্ছে পশুর চামড়া আর 
লোম সংগ্রহ করা । | 

ডিকের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরন বললেন, “আচ্ছা ভাই, তুমি তো 
রকি পাহাড়ের পুব দিক থেকে আসছ। ১ওদিকের পথঘাট আমাদের 
জনা নেই। তুমি কেন আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে চল না? একা- 

একা এই বিপদসস্কুল দেশে আর কত ঘুরে বেড়াবে ?” 
“অ।মার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই, মিঃ ক্যামেরন । কিন্ত 

বন্ধুদের সন্ধান না পাওয়া পর্বস্ত অন্য কোন চিন্তা আপাতত আমার 

'পক্ষে অসম্ভব । এব্যাপারে যদি আপনি আমায় সাহায্য করেন তো 

বিশেষ উপকৃত হব ।" 

“তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করব, প্রতিশ্রগতি দিচ্ছি। কিন্ত 

আগে আমার লোকজনদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, 

তারপর তোমার বন্ধুদের সন্ধানে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, তাদের 
আকৃতির একটা বর্ণনা দাও তো, আমি আমার লোকজনদের জিজ্ঞাসা 

করে দেখি তার! কেউ তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পাব কি না !” 

জো আর হেনরির চেহারার বর্ণনা দিয়ে মিঃ ক্যামেরন অন্ুচরদের 

জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কেউ ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে কি না। 

শুনে সকলে চুপ করে রইল । শুধু একজন এগিয়ে এসে জানালে, 
পথে সে একদল রেড ইগ্ডয়ানকে ছ-জন ফ্যাকাশে-মুখো সম্বদ্ধে কি 

যেন বলাবলি করতে শুনেছে । 

তাই তখন ঠিক হল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জো আর হেনরির 

অনুসন্ধানে যাওয়৷ হবে। 

জন-ত্রিশেক লোককে তাবুর তত্বাবধানে রেখে ডিক আর মিঃ 
ক্যামেরন সদলে বেরিয়ে পড়লেন । 

তিন দিন পরে হঠাৎ এক জায়গায় কয়েকজন রেড ইগ্ডিয়ানের দেখ! 

তু দি ভগ ফ্ুসো 



মিলল । অতক্কিতভাবে এদের সামনে পড়ে যাওয়ায় ওরা আর পালা- 

বার সময় পেল না, মরীয়া হয়ে তীরধমুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল । 
মিঃ ক্যামেরন জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথা থেকে আস তোমর! ? 

এখানে কী করছ ?” 

মিঃ ক্যামেরনকে ওদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে দেখে ওরা 

আশ্বত্ত হল। 

“আমরা ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আর শিকারের 

সন্ধানে এসেছি । আমাদের বাড়ি অনেক দূরে, মিস্তুরি নদীর তীরে” 
ওপরের একজন বললে। 

“তোমরা পেইগান। কিন্তু পেক্টগানর! তো যুদ্ধের সাঞ্জে শিকার 
করতে আসে না!” 

এভাবে ধরা পড়ে ওরা ঘাবড়ে গেল । মিঃ ক্যামেরন যে ওদের 

সম্বন্ধে এত খবর রাখেন এ ওদের জানা ছিল না । 

“পেইগানরা কি কিছু সঙ্গে না এনে খালি হাতেই ফ্যাকাশে- 

মুখোদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়? মিঃ ক্যামেরন আবার জিজ্ঞাসা 

করলেন । 
পেইগানদের মুখে এবারও কথ! নেই। তারা ধর! পড়ে গিয়েছে । 
মিঃ ক্যামেরনের আর কোন সন্দেহই রইল না| যে এ একটা 

ডাকাতের দল, এবং হয়ত এদের হাতেই জে! আর হেনরি ধর। পড়েছে। 

তিনি বললেন, “তোমর] মিথ্যা কথা বলছ! আমি জানি, তোমরা 

ডাকাতের দলের লোক : আমাদের তাবুতে গুপ্তচর হয়ে প্রবেশের 

চেষ্ট। করছিলে । তে।মাদের তাবুতে যে ছু-জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে, 
সে খবরও আমার অজান। নয়। যাই হোক, চল, তোমাদের ঠাবুতে 

যাই। আমি শক্রতা করতে আসি নি: আমার উদ্দেশ, তে।মাদের 

সঙ্গে বন্ধত্ব করা। তোমাদের সর্দারদের সঙ্গে ব্যবসায়-শৃত্রে কথাবার্তা 

বলব, শাস্তির ধুম পান করব ।” 

দি ডগক্রেসো ৬১ 



ওদের সমস্ত জারিজুরি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় ওরা একেবারে 

মুষড়ে পড়েছিল : বাধ্য হয়ে এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল । কিন্ত 
ওদের শিবিরে যে ছু-জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে, এ কথা ওরা কিছুতেই 

স্বীকার করলে না। 

কিছুক্ষণ চলবার পর ওর! রেড ইগ্ডয়ানদের তাবুর কাছাকাছি 
এসে পড়ল । ইতিমধ্যে কখন যে একজন রেড ইগ্ডিয়ান দল ছেড়ে 
তাবুর দিকে এগিয়ে গিয়েছে, কেউ লক্ষ্য করে নি। ব্যাপারটা ষখন 
ডিকের চোখে পড়ল, তখন আর তাকে ধরে ফেলবার সম্ভাবনা নেই। 

ক্যামেররকে একথা জানাতে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। যাতে লোকটা 
সমস্ত ব্যাপার দলের মধ্যে খুলে বলবার সময় না পায় সেই উদ্দেশ্যে 

সবাই তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল। 

সদ্দারদের সঙ্গে দেখা করে কামেরন বললেন, তিনি শান্তিস্থাপনের 

উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসায়ের জন্তে তাদের দেশে এনেছেন । পেইগানরা 

তাতে তাদের সমর্থন জান।লে, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করলে না যে 

ওদের দলে ছু-জন ফ্যাকাশে-মুখো। আছে : ওরা শাস্তির ধুম পান 
করতে রাজি হল। 

অনেক কায়দা করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করেও 
ক্যামেরন জো আর হেনরির কোন সংবাদ বার করতে পারলেন ন!। 

এদিকে ক্রুসো রেড ইগ্ডিয়ানদের মোটেই সহ্য করতে পারছে না : 

উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। তার হাবভাব দেখে ডিকের 

মনে হল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে । মিঃ ক্যামেরনকে 
একান্তে ডেকে নিয়ে সে তার কানে কানে ফিসফিন করে তার মতলব 

জানালে। 

কিছুক্ষণ চিন্ত। করে তিনি ডিকের পরামর্শে সায় দিলেন । 

ইতিমধ্যে রেড ইগ্ডিয়ানদের মধ্যেও একটা ছোটখাট পরামর্ণ হয়ে 
গেল। 

৬২ দিতগকুসো 



ছঠাৎ মিঃ ক্যামেরন দাড়িয়ে উঠে স্তার লোকদের বললেন, "আমি 
ইঙ্জিত করা-মাত্র তোমরা এক লাফে বন্তৃক বাগিয়ে ধরবে । 
কিন্ত সাবধান, হুকুম নী পাওয়া পর্যস্ত কেউ গুলি ছু'ড়বে ন!।” তার- 

পর রেড-ইগ্ডিয়ানদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, “পেইগানরা মিথ্যা- 
বাদী। ছু-জন ফাকাশে-মুখোকে লুকিয়ে রেখেছে, অথচ স্বীকার করেছে 
না। যাই হোক, আমরা ঝগড়। করতে ভালবাসি না। কিন্তু এই 

মুহূর্তে যদি পেইগানর! সেই ফ্াকাশে-মুখোদের মুক্ত করে না দেয় 
তো৷ আমাদের অন্য পথ দেখতে হবে ।” 

এ কথার উত্তরে পেইগান সর্দার এগিয়ে এসে বললে, “ফাকাশে- 
মুখো ঘাদের কথা বলছেন পেইগানর। তাদের দেখে নি এবং তাদের 

সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারে না। এর বেশি তদের অর কিছু বসবার 
নেই ।” 

সঙ্গে সঙ্গে দৃটকষ্ঠে ক্যামেরন বললেন, “সাবধান পেইগানরা | 
যে যেখানে আছ ঠিক তেমনি থাক। এতটুকু নড়েছ কি মরেছ !" 

মিঃ ক্যামেরনের ইঙ্জিত পাওয়া-মান্র তার অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে 

তাদের লক্ষ্য করে বন্দুক উ*চিয়ে ধরলে । 

এই অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপারে পেইগানরা এত হতভদ্ব হয়ে গেল 

যে সংখ্যায় ওদের প্রায় চতুগুণ হলেও ওর! কেউ তীর-ধনুক নিয়ে 
প্রস্তুত হবার সময় পেলে না। যেষার জায়গায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে 

রইল। 

তখন ডিক ক্রুসোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকবার বাতাসে 

মুখ তুলে ক্রুসো কিসের যেন স্রাণ নিলে, তারপর লাফাতে লাফাতে 

সোজা বনের দিকে চলল । ডিকও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু-পিছু 

ছুটতে লাগল। 
কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাড়াল ক্রুসো। কিছুক্ষণ ইতস্তত 

করে আবার এগিয়ে চলল সে। একট! ঘন পাতায় ঘের! প্রাক" 

বি ডগ ক্রুসো খত 



অন্ধকার ঝোপের কাছে এসে ক্রুসো উত্তেজিতভাবে মাটি আচড়াতে 
শুরু করলে । 

ক্রুসোর ব্যবহারে ডিকের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তবে কি 
তার বন্ধুরা এখানে কবরস্থ হয়েছে ? 

ডিকও ক্রুসোর সঙ্গে গাছপাতা সরাতে লাগল। 

হঠাৎ নরম মত কি একটা হাতে লাগতে ডিক চমকে উঠল 

তাড়াতাড়ি সেখানকার পাতাগুলো সরাতেই একটা মানুষের আকৃতি 
তার চোখে পড়ল । একি! এযে জো ব্রান্ট! তখন আর চিন্তা 

করবার সময় নেই । তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘাস-পাতা সরিয়ে ফেলে 

ডিক জো-কে উদ্ধার করলে । তারপর তার পায়ের আর মুখের বাঁধন 

খুলে দিতেই জো একবার আড়মে/ড়। ভেঙে বললে, “পাশেই হেনরি 
ঠিক এইভাবে পড়ে রয়েছে । এস তাকেও উদ্ধার করি।" 

জো আর হেনরিকে সঙ্গে করে ডিক ক্যামেরনের সঙ্গে 

মিলিত হচা। এভাবে ওদের সমস্ত চাতুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় 

রেড ইপ্ডিয়ানরা অত্যন্ত অপ্রস্তত হস । 
“পেইগানরা মিথ্যাবাদী । এক্ষুনি আমি তাদের সবার মাথার 

চামড়। তুলে নিতে পারি। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আমর! 
শান্তির উদ্দোস্তটে এসেছি । তাই তাদের ছেড়ে দিলাম । তারা মুক্ত ।" 

এদের এভাবে ক্ষম। করাটা হেনরির মোটেই মনংপৃত হল না! 
ওর! তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ছববহার করেছে । 

জো আর হেনরির ঘেড়। আর মাল-বোঝাই ঘোড়াট। নিয়ে ওরা 

ফেরার পথ ধরলে । যাবার আগে ক্যামেরন কিছু মালপত্র ওদের 

মধ্যে বিলিয়ে দিলেন । ফ্যাকাশে-মুখোদের এই সদাশয় ব্যবহারে 

পেইগাঁনরা আশ্চর্ধ হল। 

পথে ওরা আরো অনেক জাতের রেড ইগ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তির 

ধুম পান করলে। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। ইতিমধ্যে 

৬৪ দি ডগ ক্রুসো 



ডিক আরো কয়েকটা শ্রিজলি ভালুক শিকার করেছে, এবং তার 
রূপোলি “ওষুধ-রাইফেল” সকল শ্রেণীর রেড-ইপ্ডিয়ানদের মধ্যেই 
এক বিস্ময়কর বস্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে । 

ক্রমে ওদের সমস্ত মালপত্রই বিলোনে হয়ে গেল। এবার দেশে 

ফেরার পাল! । ক্য।ামেরনকে অসংখ্য ধন্গবাদ জানিয়ে আমাদের বন্ধুর 
ফেরার পথ ধরল । 

পথে আরো বিপদ, অনেকবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে বক্ষা 

পেয়ে একদিন ভোরের দিকে ওরা নিজেদের গ্রামের কাজাল।ছি এসে 

পড়ল । 

একদিন ভোরে উঠে গ্রামের প্রান্তে পায়চারি করতে কাদতে দুর 
থেকে ভেসে আস] ে।ড়ার খুরের শব্দ শুনে মাসটিন সচকিত হায়ে 

উঠল। আগন্তকদের রেড ইগ্ডিয়ান মনে করে সে তাড়াভাড়ি শ্র!মের 

মাতববরদের সংবাদ দিলে । 

আরো কাছে আসতে অগ্বারোহীদের দেখ মিলল" কিন্তু 

তাদের সঙ্গে ওট! কী? আর, একট। ঘেোড়াও ত।দের দলে রয়েছে মনে 

হচ্ছে, যার সওয়ার নেই ! 

“ও | বুঝেছি, বুঝেছি 1” উত্তেজনার অধীর হয়ে চিৎকার করে 
উঠল মার্সটন--ণ্ তো ক্রুসো+-আর এ-এ ডিক, এ হেনরি, 

এ জো 1” 

তার কথায় ছোটখাট দলটার মধ্যে আনন্দগুঞ্জন শুরু হল। 

তারপর দেখতে দেখতত ডিক, হেনরি, জে] আর ক্রুসে! এদের মধ্যে 

এসে উপস্থিত । 

সমবেত গ্র।মবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে দো এক 

সময়ে দেখলে, ডিক সেখান্নেনেই । ডিক এক গুহুও ওদের মধ্যে ন। 

থেমে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিল । 

মিসেস ভার্পে তখনে। ডিকের প্রত্যাবত্নের সংবাদ পান নি। 

দি ডগ জ্ুসে। ৬৪ 

€ 



তাই এই ভোরে দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে আশ্চর্ধ হয়ে দরজা 

খোলামাত্র ডিক সজোরে তাকে জড়িয়ে ধরলে । 
পুনমিলনের সে দৃশ্য কথায় বোঝানো যায় না । 
এদের সাফল্যমণ্ডিত সফরের ফলে পরদিন গ্রাম জুড়ে যে ভোজ- 

সভ1 হল ত1তেও লক্ষ্যভেদের প্রতিযে।গিত৷ হয়েছিল । তাতে ডিকের 

রূপোলি রাইফেল পর পর তিন বার পেরেক বসিয়ে দিয়ে ডিকের 
শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভ।|বে প্রমাণ করলে । 

জো ব্রাপ্ট অর হেনরিকে গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে শীর্ষ |নীয় 

বুল পব।ই একবাক্যে মেনে নিলে । ডিকের কিন্ত এ সব ভাল লাগত 

না। বনের নেশ। তকে পেয়ে বসেছে । সে তার জীবনের পথ বেছে 

নিয়েছে । বনে ছঙ্গলে ঘুরে ফিরে শিকার করার মত আনন্দ সে আর 

কিছুতেই পায় না। এরপর যতদিন মা ছিলেন ডিক গ্রামের 

আশেপাশে শিকার করেই সন্তুষ্ট থাকত। মায়ের মৃত্যুর পর সে 
ক্রুসো আর চালিকে নিয়ে পুরে।পুরি শিকারী হয়ে বনে চলে গেল। 
ইয়েলোস্টেন নদীর তীর থেকে স্থদূর মেক্সিকো! উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডের মধ্যে ডিকের রূপোলি রাইফেল আর তার কুকুর ক্রুসোর 
বীরত্বের কাহিনী আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে । 

শেৰ 

৬৬ দিতগ ক্রুলো 



অনুবাদ 
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জানি টু পি সেপ্টার অব পি আর্থ জুল ভান? (এ) ২০৭ 

ইলিয়।ড--হোমার ( ক্স সংস্করণ ) মুঠ 

অডিমি-_হোৌমার (৩য় সংগ্করণ ) ১:১৫ 
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ন্ কুইকজোট-_সার্ভেন্টিস ১২৫ 
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